


আয়ুবেদ। 

মাসিক পত্র ও সমালোচক। 

সম্পাদকগণ-. 

কবিরাজ শ্রীবিরজাচরণ গুপ্ত কৰিভূষণ 
কবিরাজ শ্রীযামিনীভূষণ রায় কবিরত্ব, এম-এ, এম-ৰি 
কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কৰিরঞ্জন। 

তৃতীয় বর্ষ । 

(সন ১৩২৫ আশ্বিন হইতে ১৩২৬ ভাদ্র পত্যযস্ত ) 

বাৎসরিক মূল্য ডাকমাশুলসহ ৩1৮ 

কলিকাতা । 

১২৪।২১ মাণিকতলা স্রীট-_সংস্কৃত প্রেসে কবিরাজ শ্রীহরি প্রসন্ন রায় 
কবিরত্ব কর্তৃক মুদ্রিত ও ২৯ নং ফড়িয়া পুকুর স্ট্রীট -- 

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্ভালয় হইতে মুদ্রাকর 
' কর্তৃক প্রকাশিত । 



তৃতীয় বর্ষের প্রবন্ধ সূচী । 
( বর্ণমালানুসারে ) 

বিষয লেখকের নাম পষ্ঠা 

অশ্বিনী কুমাৰ” -কবিবাঙ্গ শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর সামাধ্ায়ী ব্যাকরণতীর্থ, বিস্তাবিনোদ, 
এইচ, এল্, এম্, এস্ ৪৪১ 

অষ্টাঙ্গ আনুর্বেদ বিদ্যালয় ও ধন্বন্তরি--কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্রন ৪৭২ 

অস্ক্োপচাঁর _ডাঃ শ্রীসত্যজীবন ভট্টাচার্ধা, এল্, এম্, এস্, ১, ১২৬২৫৩ 
আবার (কবিতা ) --শ্রীধৃক্ত চণ্তীচবণ বন্দোপাধ্যায় রা ৩১৬ 

আমুর্কেদীয় চিকিৎসা --কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচবণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন ক ৫৪ 

আধুর্ধেণীয় চিকিৎসার বর্তমান অবস্থা ও) 
--কবিরাঁজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন 

আমুর্কেদীয় চিকিৎসাব উন্নতির উপায় ২০১ 

আদঘুর্কেদে ওসাউঠা--কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরগ্ন * ৩১৩1/৩৪৬ 

আপুর্কেদে-খগু প্রলয়-_-কবিরাজ শ্রীুক্ত সতাচরণ সেন গুপ্ু কবিরঞ্রন ৮৩ 

আধুর্বেদের কথা--স্ু যুক্ত চ'গ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০৪. 

“আযুর্বেদে”র নববর্ষ (কবিতা )-- কবিরাজ শ্রীসুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন "*" ২ 
আঘূর্ধেদেব প্রভাব--শ্রীুক্ত তাঁবকনাথ বিশ্বাস ১২৩ 

আব্ব্বেদ সভায় পঠিত প্রবন্ধ সন্বন্ধে একখানি পত্র--শ্রীসুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩ 
আতুর্বেদেব স্বপক্ষে একটি সত্য-_শ্রীমুক্ত সঠীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এমএ, ৩৫১ 

আমাদের দেশে খাগ্ভ ও পথ্য--কবিবাঁজ শ্রিধুক্ত ব্রজবন্নত রায় কাব্যতীর্থ ,-২৫1২৪২ 
'আর না (কবিতা )--কবিরাঙ্ত শ্রীবুক্ত সত্যচরণ সেনগুপু কবিরঞ্জন ০০ ৪ 

ইন্দ্িয়ের শক্তি হাস--কবিরাজ ইবুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ র্ ১৪৯ 
উপরোধ রঙ্গা--শ্রাদক্ত তারক নাথ বিশ্বাস 5, ৪৮ 
উষ্মঠোদকের উপকাবিতা--প্রফেসার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় এম্-এ, ১" 

ওয়ার ফিবার- শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার মুমদার শান্ধী বিগ্ভাভূষণ ৬৮২২৭ 
গলাউঠা চিকিৎসা কবিরাজ শ্রীযুক্ত দীননাগ কবিরত্র শাস্ত্রী ** ৩৮৭৪৫৭ 
ওলাউঠার প্রতিযেধক__ডাঃ এমুক্ত রমণীমোহন মুখোপাধ্যায়, এল, এম, এস, "** ১৮২ 

৪পাঁউঠা ভইতে মায্সবক্ষার উপায়-_ডাঃ প্রযুক্ত মহাদেব মণ্ডল রর ২৫৭ 

কাঁজের কথা কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন ৮১/১২১/১৬১1৩২১1৪০৩" 

গডিণা রোগ চিকিৎসা ১১৮ ২৭৩, 
গার্স্থ মুষ্টিযোগ ও টোটকা কবিরাজ শ্রীযুক্ত সধা*শু ভূষণ সেন গুপ্ত ৩৭1৭১1১৮1 
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চরকোক্ত পঞ্চকন্মন সাধন--কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী রায় কবিকম্কন ১ ৩১২।৩৫৫ 
চা পানের অপকারিতা-শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় এ ৫৩ 

জররোগে পথ্য ও চিকিৎসা-_-কবিরাজ শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৮৩1৪০৭1৪৫১ 

জল সংশোধনে তাম্রেব অদ্ভূত শক্তি _ ভাঃ শ্রীযুক্ত লক্্মীকুমার দে, এম-বি  -.. ৪২ 
ডাক্তারের আত্মকথা২ ডাঃ শ্রীবুক্ত নলিনীনাথ মজুমদার হী ৬৪ 

ডাক্তারের ডায়েরী-- ডাঃ শ্রীযুক্ত জগবন্ধু গুপ্ত এল্, এম্. এস্, ১১ ১৪৫1২৬৬ 

তুলসী--কবিরাজ শ্রীধুক্ত বঙ্কুবিহারী সেনগুপ্ত রঃ ৫5 
দর্শনেন্দ্রিয় বিবরণ--কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরমোহন মজুমদার কাব্যতীর্থ ১ ২৯৯ 
দেশের কথা-_-কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন রঃ ৩৬১ 
ধর্মপাঁলনে স্বাস্থ্যরক্ষা-শ্রীযুক্ত সতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ রী ৭৩ 
নববর্ষ (কবিতা! )--কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন ু ২৮১ 

পঞ্চকর্খ-_ ১১২1১৭১1২২১২৪৫। ২৯০।৩৩৪।৩৬৫ 

পঞ্চকর্ম্ম ব্যাপদ-- *** ৪১৫1৪৪৫ 

পঞ্চকর্ম সাধন--কবিরাজ শ্রীধুক্ত রাসবিহারী রায় কবিকঙ্কন *** ৩৯৬ 

পিভ্তশূল বা 09115600০-_ডাঃ শ্রীধুক্ত ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, এল্, এম্, এস্, ২১ 

পিত্বজ বিষাক্ততা-_ এ 8 ২৬১ 

পুরাতন গীড়ায় পর্প”টী প্রয়োগ__কবিরাজ শ্রীযুক্ত সদানন্দ সেনগুপ্ত ৮, ১৪ 
পৌষ পার্বণ ( কবিতা )-__-কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ ১, ১৪৩ 
প্রতিকার (গর্প )_ শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র পাল ৮৩৪৮ 
প্রদর রোগ--ডাঃ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, এল্, এম্, এস্, এ ** ২৯ 

'প্রদর রোগ চিকিৎস| ( ছড়া। )-_-কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন ... ৭০ 

প্রাচীন ভারতে কীটান্ুু তত্ব-_মহামহোপাধ্যায় পুত যাদবেশ্বর তর্কবত্ব *** ৪৪২ 
ব্নৌষধি-_কবিরাজ শ্রীধুক্ত হরিপ্রসন্ন রায় কবিবত্ব রে *** :১০৭1১৯০ 
বসন্তে মুষ্যোগ _কবিরাজ শ্রীযুক্ত মথুরানাথ মুজুমদাঁর কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি ২৩৬ 
ংশরক্ষায় কর্তব্য অবধারণ--উকীল শ্রীযুক্ত সতাশ্ন্ত্র রায় ( চট্টোপাধ্যায়) বি, এল ৬১ 

বালক রক্ষা- উকীল শ্রীযুক্ত সতীশ্চন্দ্র রায় ( চট্টোপাধ্যায় ) বি, এল, ৮৯২৮২/৩২৫ 
বাঙ্গালায় লোকক্ষয় _-( লর্ড রোণাল্ডশের বক্তৃতা) রর ৪৩৮ 

বাঙ্গালীর যগ্মা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কুমার শান্ত্রী বিদ্তা ভূষণ ০. ৩৪৩ 
বাঙ্গালীর ভগ্ন স্বাস্থ্য-_শ্রীযুক্ত সতীশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ *** ২১৬ 

বাঘু--শ্রীযুক্ত মতীশ্ন্্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ *** *** ৪৩৩ 

বিজয়া-_-কবিরাজ শ্রীধুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন -*' **. ৪১ 
বিবাহের বয়স --শ্রীযুক্ত সতীশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ *** নর ২৪ 

বিবিধ প্রসঙ্গ-"-কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্রন ৩৯1৭৯/১১৮১৫৮২৯০২৩৯ 
২৬৪|/২৭৮৩১৭৩৫৯।৩৯৯।৪৩৯।৪৭ ৫ 
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বরহ্ষচর্ষ্যে বালক সমাজ --শ্রীযুক্ত সতীশ্ন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ '" ২৭৪ 
মকরধবজের অন্থপা্ন বিধি--কবিরাজ শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ ভট্টাচার্য '** ২৩২ 
মঙ্গলাচরণ-_ কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন ুণ্ড কবিরঞ্জন রর ১ 
মদাত্যয়_-কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপদ মজুমদার কাব্যতীর্থ "৯. ৩৭৮ 
মনুরিক| বা বসন্ত চিকিৎসা__কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ব এম, এ, এম, বি 

৩৫৭৩৭০ 

মানব জন্মের কথা- ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনী নাথ মভুমদার *** ”*, ১০৫ 

যক্ষা রোগ ও তাহার চিকিৎস৷--ডাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্জ্ কুমার দে .*" ৯৭২৫০ 
রক্ত মোক্ষণ__কবিরাজ শ্রীযুক্ত যোগেন্্র কিশোর লোহ ২৩৪ 

রোগ নিবারণ কিসে হয় ?__উকীল শ্রীযুক্ত সতীশ্ন্ত্র রায় ( চট্টোপাধ্যায় ) ও -এল ২০৫ 

রোগের কারণ ও নিরাকরণ উপায়-_-উকীল শ্রীধুক্ত সতীশ্চন্ত্র রায় ( চট্টোপাধ্যায় ) বি-এল ১৩২ 

শরীর ও শ্বাস্থ্য-শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ্চন্ত্র পাল ৩৯২ 

শিশুদের ষক্ষারোগ---কবিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ধা 8৪ 
শিগুর থাগ্য-_কুমার তন্ত্র রচয়িতা **, ১, না ৪২২।৪৬৩ 

শিশুর থান্য বিচার-_প্রফেসার শ্রীযুক্ত সতীশ্চন্ত্র রায় এম-এ ++ ১০০ 
শিণু চিকিৎসা-_ডাঃ শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র গুপ্ত ** ৮" ১০৯ 

সমর অরে প্রতিষেধক আদা-_কবিরাজ শ্রীযুক্ত নৃপেন্্র নাথ রায় বি ২৩৩ 
সর্বনেশে ক্রিমি বা ছকপোঁকা'র প্রতিকার-_( বঙ্গেশ্বরের বক্তৃতা) *** ১৯৭ 

সমর জর বা নব ইনৃফরয়েঞ্জা__কবিরাজ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কুমার সেন গুপ্ত কবিরদ্ ১৬৫ 
সমালোচনা--কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন ৮৮ ১৯৯/৩২০ 

্বাস্থ্যতব্বে বৈধব্য ধর্ম--ডাঃ নলিনী নাথ মজুমদার ** রি ৩০৫ 

্থাস্থ্যরক্ষায় কপিকাতা৷ মিউনিসিপ্যালিটি__ডাঃ শ্রীযুক্ত কার্তিক চক্তরদাস *** ১৭১ 
্বাস্থ্রক্ষায় হিন্দুধর্মের বিধি নিষেধ-_শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র কুমার মজুমদার :** ২৯৫ 
সেকাল ও একাল-_ শ্রীযুক্ত সতীশ্চন্ত্র বন্য্যোপাধ্যাস এম-এ *** *** ৩০৮ 
হিন্দুর স্বাস্থা নীতি--ডাঃ শ্রীধুক্ত কার্তিক চন্দ্র দাস *" ঠা ৩৫ 

হুক ওয়ার্ম বা! বক্রাস্য ক্রিমি-_-কবিরাজ শ্রীযুক্ত সারদা চরণ সেন কবিরদ্ব ৩৭৬ 
ক্ষয়রোগের বিস্তৃতি নিবারণ -ডাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্ত্র নাথ হালদার এল এম-এস ৩৩ 



৩য় বর্ষ 

মেধ 
মানিকপত্র ও নমাললোচক 

স্পপপ্পপপািসিপাসসপাাা পাত 
পাশ, সস শত সপ পর শপ ইপাসস সঞ পপ সপ ত সপ সপ 

বঙ্গাব্দ ১৩২৫-_আশ্বিন। ১ম সংখ্যা 

মঙ্গলাচরণ। 

যে গান গাহিয়! “হবণ্যগর্ভ/ মুগ্ধ করিল! বিশ্ব, . 

যে গান শিখিতে “দক্ষ” সানন্দে হইলা “তী*র শিষ্য । 

যে গান আবার “অশ্বিনীকুমার করিল! ছুঃয়ে শিক্ষা, 

যে গান আবার তাদের সনে ইন্দ্র” লইলা দীক্ষা । 

যে গান শিখিয়া 'আত্রেয় খষি রক্ষা করিলা আর্ত, 

যে গান 'অনন্ত-_চরক” হ'য়ে আনিলা এই মর্তে। 

যে গান গশুনাতে ধন্বন্তরির দিবোদাস” রূপে জন্ম, 

যে গান শিখিয়া “মৃশ্রুত” ধাষি বুঝা'ল তাহারি মর্ম 

যে গান শুনিয়! প্রাচ্য জগত দীক্ষা লইল তা*র, 
যে গান লমগ্র বেদেরি ব্যাখ্যা--বেদত্রয়ের সার। 

যে গানের মূল-_ধর্্ার্থ-কাম-মোক্ষ উঠুক ফুটি, 
যে গানের তানে স্বাস্থ্যরক্ষার শিক্ষা' উঠিছে ছুটি। 
যে গানে বিজ্ঞান প্রদানি' আলো দীপ্ত করিল দেশ, 

যে গানে মুমু্য প্রাণ পাইয়া ছুটায় হাম্ত রেশ। 
যে গান শুনিয়া নীরোগ দেহে দীর্ঘজীবন বয়, 

যে গান জানায় রোগ নাঁশিয়ে আয়ুর্ব্বেদের জয় । 



আয়ুর্ধ্বেদ-_- আশ্বিন, ১৩২৫। [ ৩য় বধ, ১ম সংখ্যা 
শম্পা পিসী চে স্পাপাপাি টি নি টি ্ 

সে গান গাহি এ সবে মিলি আবাব নূতন বরে, 
সাপ তাপ চে 

অমুতবষণ আবাব হ'বে_ বিশ্ব মাতিবে হর্ষে । 

প্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন। 

উরি 

“আয়ুর্বেদে'র নববর্ষ । 
শা ৩ সত ৩ 

আজি আবাৰ আমাদেব নববষ। 

আশ্বনে আনন্মমরীব আগমনেব সাড়া পাইয়া, 

শ্যামল শশ্ত সম্ভাবেব ডাঁলি সাজাউথা, ধবিত্রী 

হাসিতেছে। বাঁননে কাননে বক্তজবা ফুটিনা, 

-__পুফবিণী গুলিতে ইন্দিবব স্তবক প্ররন্মুটিত 
হইয়া,__বুক্ষবাটিকাষ নবপল্লবে বিন্ব বিটপি 

সচ্জা-সম্পদে সৌন্দধ্যখালী হইয়া, মাষেব 

আগমনেন প্রতীন্স। কবিতেছে।__স্ুকুমাৰ 

নতি বালকবুন্দ নবীন পবিচ্ছদে অঙ্গ সম্পদ 

বৃদ্ধি কবিবাব কন্তা আশাব অপেক্গান 

বসিয়া আছে ।--কম্মকুণল কেবাণীকুপ আকুল 

অন্থবৰে অবকাশেব দিন গণনায় সমবক্ষেপ 

কবিতেছে।___পল্লীপ্রান্তরে নবোড়া পত্রী প্রবাসী 

পতিন আসঙ্গ-কামনার অবশ-অলস-দেহে 
অধার হইয়া! ক্রোড়স্থ শিশুকে স্তন্তদ্ানেব 

কালে তাহাব চাঞ্চল্য দশনে তাহাকে 

প্রহাবোগ্ভতা হইতেছেন। কোনো বুবতী 

বছুক্ণল বিরহ সহিয়া, মিলনেব দিন নিকট 

জানিয়। আনন্দে এপ বিহ্বল হইয়াছেন যে, 

রন্ধন সময়ে ব্যঞ্জনে লবণাধিক্য করিয়৷ বসিয়া- 

ছেন -ফলে সেজন্য তদীয়৷ শএঞদেবা তাহাকে 

যথেষ্ট ভত্সন। কবিতেছেন। কোনে! প্রৌঢা 

বমণা অন্নকাল পূর্বে তাহার পুত্রের বিবাহ 

দিয়! 'অর্ধেক বাঙত্ব সহ এক বাজকন্ত। আনিয়া 
০ পাপা আপ 

জীর্ণ প্রাসাদ অলঙ্কত কবিষাছিলেন, এক্গণে 

তব্বেব চিন্তা্থ জাগ্রত অবস্থাতেই যেন স্বপ্ন 

জালে মিশিধা পড়িগ্লাছেন। কোথাওবা। দীন 

দবিদ্র ভক্ত সাধক তাহাব প্রাণান্ত পবিশম 

লব্ধ অর্থে সংসাবধাত্র! নিব্বাহ কবি, সন্বৎসবে 

যাহা কিছু উদত্ত কবিরাছে, তথ্বাবা জগ 

জননী-_শিবননোমেঃহিনীকে জীর্ণ আটচাণায় 

আনিয়া কৃশুকৃভার্থ হইঘাব জন্ত বোধনেব 

অপেক্ষা কবিতেছে। এম্নি দিনে আজি 
আমাধেব আবাব নববর্ষ । ছুইবৎসব 

পূর্ববে--এমনই দিনে-_এমনি সময়ে আমণা 
“আবুব্বেদে”্র উদ্বোধন আবন্ত কবিক্বাছিলাম। 

ইহার উদ্বাপন নাই, চিবিনই এই ব্রত 

পালন কবিয়া যাইব-_ভীব কুশলেচ্ছু ত্রিকাপজ্ঞ 
আয্য খবিব প্রগাঢ জ্ঞান গাব গবেষণা সন্তু 

উপদেশরাজি ম্মবণ কবিয়া, পুনঃ পুনঃ 

তাহাবই পুনবাবৃত্তি পুর্বক, পতিত-_অধঃপতিত 

_স্বাস্থ্যহীন- অল্পাধু বাঙ্গাণী জাতির কল্যাণ 
কামনায় চিবদিনই খধিপস্থা অন্ুসবণ কবিব-_- 

ইহাই আমাদিগের ব্রতপাঁলন। স্বুতবাং এ 

ব্রত পালন কবিতে হইলে ইভাব আদি 

আছে--অন্ত নাই,_আবম্ত আছে--পবি- 
সমাপ্তি নাই,উদ্বোধন আছে-_উদ্যাঁপন 

নাই। 



৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্য। ] “আরুর্ধেদে'র নববর্ষ । 
শপে | পা শি .স্্প্শ শত অপ শা সপ | পপ স্পীশিপ | সি চলে এজ ৬ এডি আপ পপ | শিপ | আপ সপ পর ৬৬ 

একদা! যে সময়ে আমাদের দেশ ধন্ম | ফলে এই অবস্থার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা-বিপধ্্যয় 
কম্মের আদর্শস্থান বলিয়া গর্বপ্রবণ ছিল,-- | সংঘটন সম্ভব-__আমাদের ঘটিয়াছে তাহাই। 
আহারে-বিহারে, কর্মেবিশ্রামে, ক্রীড়ায়- | তাহারই ফলে সোঁণার বাঙ্গালা আজি আধি- 

পরিহাসে যে সময় দেশর মধ্যে ব্যতিচার- | ব্যাধির লীলা নিকেতন--জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কাল! 
স্রোত বাত্যা বিক্ষুকভাবে প্রবাহিত হয় নাই, | বশেষ প্রতিক্কৃতির জ্বলন্ত আদর্শভূমি!- বাঙ্গালা 

_শিক্পীকাল ভইতে সুচনা করিয়া, কর্মকালের | জুড়িয়া শ্মশান ভূমির আর্তঁনিনাদ ! 

সকলটুকু যে জাতি শাস্বোপদেশেব প্রত্যেক [  বাঙ্গালার কিছু নাই, বাঙ্গালার আবহাওয়া 
অক্ষব মানিয়া চলিত, বাদ্ধক্যে থে জাতির | একেবাবে বদলাইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার 

বানপ্রস্থের ব্যবস্থা বিধিবদ্দ হইত,_-পতি- | সন্তানগণের পরমাধু আগে আশী নব্বই-_ 

বিগোগে যে জাতির পত্রী জলন্ত চিন্তায় আম্ম- | একশ+ বছর পর্যন্ত ছিল,-এখন তাহাদেব 
সমর্পণ পূর্বক সতীপর্মেব আহুতি প্রদান ূ পরমাধুর হিসাব উদ্ধ সংখ্যা পঞ্চাশৎ | তাগাদেৰ 
করিত,__-অভক্ষ্য ভক্ষণ _অথাগ্থি ঠাস আবার যে সকল সন্তান সন্ততি জন্মগ্রহণ 

তো পবের কথা-যে স্থানে অথা্ধ কুখাগ্য | করিতেছে-তালদের অনেকে ভূমি ভওয়ার 
রন্ধন হইত- সেস্থান দিয় গমনের ফলে ূ অতান্নকান প্রেই মানবলীলা সন্বরণ কবিতেছে, 

“পিরাপী” বলিকন! যে জাতির মধ্যে একদা এক | অদৃষ্টবশতঃ__পবমায়ুর ছোড়ে যাহারা না 

সম্প্রদায়ের স্্টিপর্যান্ত হইয়াছিল, সে ধর্মপ্রাণ- মরিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে- গ্লীহা-যরূৎ 
কন্মকুণল সর্বশক্তিমান জাতির বংশধর হইয়া, ! তাহাদের গ্রাস কিয়া বদিতেছে ! তাভাঁব পব, 

অধুনা আমবা দৈনন্দিন যে পাপপণা অঞ্জন | বয়োবৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে কৈশোব-যৌবনেব সন্ধি 

করিতেছি,_-তাহাবই ফলে আজি আমাদের | ক্ষণে উপনীত হইবামাত্র ইন্জিয় পবতন্ব হওয়ার 

আন্মবক্ষা অসম্ভব ভইয়া পড়িয়াছে। বিলাস- ; ফলে অজীর্ণ এবং ধাতু দৌর্বণ্য রোগাক্রান্ত 

পবিত্ৃপ্তিব জন্য--অদম্য মাকাজ্ষা মিটাইবার | হইয়। সংসার সুখের বিষম অন্তবাঁম ঘটাইয়া 

জন্ঠ-_অতৃপ্ত পিপাসার আহুতি সম্পাদনের জন্ত | জীবনযাপন ভীষণ দুব্বহ করিয়া তুলিতেছে। 
অধুনা আমরা! ধশ্মাধন্ম - কুকর্ম স্বর মনে না | বাঙ্গালী যে আজি এত যঙ্ষারোগাক্রান্ত_- 
কবিয়া অথাগ্ভ-_কুখাগ্ভ অমিত__-অহিত-- | বনুমূত্র বা ডাইবিটিসে আজি বাঙ্গীলার থে 

সকল দ্রব্ই ভক্ষণ করিতেছি ।--পাঁনে- | অসংখ্য লোকক্ষয় হইতেছে, সরকারি বাতুলা- 

ভোজনে, বাহ্দৃশ্তে আআর পরিতৃপ্তিই এক্ষণে, | লয় সমূহে বাঙ্গালী সংখ্যা যে সকল জাতির 
আমাদের সর্বস্ব হইয়াছে,_স্থান নাই-_কাল | শীর্ষস্থান অধিকার করিতেছে,_বাঙ্গালীবইন্দ্রি 
নাই,-ভালমন্দের বিচার বুদ্ধি নাই-যেরূপ | সংযমের অভাবই তাহার একমাত্র কারণ ! 

ভাবেই হউক আত্মতৃপ্তির পরাকাষ্টা পরিপূর্ণ দেশের মহিলা কুলের অবস্থা আরও 

করিতে পাঁবিলেই হইল !-__আমাদের আশা! | শোচনীয় । পুকষ অত্যাচারী হউক-_কদাঁচা্লী 

আকাক্জা-_-আমাদের প্রাণম্পর্শী স্ৃহা-_-তা+ | হউক-_ধর্ম্াধন্ম ভ্বলিয়া কুকর্্মনিরত হউক,_ 

যেমন করিয়া ভউক মিটাইতে পারিলেই | কিন্তু পুকষ যখন-স্বীয় কুকর্মের ফলে ব্যাধি 

হইল! এই না হইযাঁছে আমাদেব অবঙ্থা। | পপাড়িহ হইয়া শান্তি উপলব্ধি করে__ 



8 আয়ুর্ধবেদ-_-আশ্বিন, ১৩২৫। 
সর আস | আজ শপ | পা আর আস ও 

তখনই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইয়! প্রতি 
বিধানের ব্যবস্থার জন্য প্রয়াসপরায়ণ হয়। 

রমণীর নিকট কিন্তু সেইটিরই অভাব। অধুনা 

পুকষ সম্প্রদায়ের মত রমণীগণও অত্যাচারের 

হস্ত হইতে অব্যাহত থাকিতে পারেনা,-- 
অবশ্ত দেশের পুরুষগণই সে জন্ত সম্পূর্ণ দারী। 
কিন্তু যে কারণেই হউক দেশের মহিলাকুলের 

অবস্থাও পুকষদিগের মত দীড়াইয্বাছে। মহিল। 

দিগেরও অধিকাংশ নানারূপ রোগে আক্রান্ত, 

কিন্ত আরোগ্যের জন্ত তাহাদের যত্ব নাই,-_ 
চেষ্টা নাই, প্রতীকারের ব্যবস্থা নাই । কাজেই 
দেশের অবস্থা-বাঙ্গালার অবস্থা-- আমাদের 

জননী জন্মভূমি মাতৃভূমির অবস্থা বড়ই বিপদ 
সম্ুল! কলুষ-পক্কিলে দেশমাতৃকার সন্তানগণ 

[ ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

সনাতন ধর্দ্দের পুনরুদ্ধার করিয়া--দেশের 

আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে তাহাদের প্রকৃত সরণি 

দেখাইয়া দিতে হইবে,_শুধু দেখাইলেই হইবে 
না, সরণি দেখাইয়া দিয়া সেই মার্গ অনুসরণ 

করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ পরামর্শ প্রদান 

করিতে হইঝে। আমাদের “আধুর্ব্বেদ” সেই 

পরামর্শ-সতার কর্ণধার । আধূর্বেদের উপদেষ্ট 
স্বয়ং হিরণাগর্ভ। আযুর্ধবেদের বনজ ভেষজ সমূহের 

বৃক্ষবাটিকা সেই পরমেষ্টিরই চিত্রকলায় পরিপুর্ণ। 
আমুর্কেদের দিব্যৌষধি সেই আত্মভূর কমগুলু 
হইতেই নির্গত হইয়াছে। দেশরক্ষা করিতে 
হইলে, দেশবাসীর সম্মুখে আবার সেই ব্রহ্মাব 

কমগলু-নিঃহ্ুত দিব্যৌষধি সকল ধারণ করিতে 
হইবে। এককথায় ইহাই আমাদেব জীবন ব্যাপি 

প্রায় জানদেশ পর্য্যন্ত মজ্জমান হইয়া পড়িয়াছে, । মহাব্রত। কাজেই এ ব্রতের উদ্বোধন আছে, 

-_-এ সময় তাহাদের উদ্ধারের একমাত্র উপায় ; কিন্তু কোনোকালেই ইহাঁর উদযাপন হইবে 
সনাতন ধর্মেব পুনকদ্ধার। বেদ বিহিত ' না। 

আয় মা। 
শপ, স্পট সী. ৩০ 

আয় ম৷ আনন্দমমর়ী নিরানন্দ বঙ্গে, 

দন্ুজ দলনী দেবী - দেবদূত সঙ্গে । 

প্রতি বর্ষে আস তুমি__ প্রতি বর্ষে যাও, 

তিনটি দিনের তরে শুধু দেখ! দাও । 
পাইয়। তোমার সাড়া, বঙ্গবাসী মাতোয়ারা, | সে দর্শনে উলিয়া ওঠে মা বাঙ্গালী-হিয়, 
বাঙ্গালীর প্রাণ আজি পুলকিত রঙ্গে, আবাল-বনিতা-বৃদ্ধ-__যা*র দিকে চাও-_ 

রোগ-শোক-জাল! তার নাই যেন অঙ্গে। এক সুয়ে বাধা মাগো দেখিবারে পাও । 

রোগে জীর্ণ তন্থথানি-_-মলিন বদন, কিন্তু মা চাহিয়া যদি দেখ ভাল ক'রে, 
সব যেন ভূলে গেছে দেখে শ্রীচরণ। বুঝিবে কি জালা বয় বাঙ্গালীর ঘরে। 

পেটে অন্ন নাই তার, বস্ত্রাভাবে হাহাকার, | হৃদয়েতে বল নাই, মনে কার শাস্তি নাই, 
অভাৰ-_অভাব শুধু-_-শুধু অনটন, উৎসাহ--উদ্ভম তা'র গেছে দূরে সঃরে, 
তবু তোরে পেয়ে আজি হরষে মগন। স্বাস্থ্য সুখে সুধী যেন নহে নারী নরে। 



ওয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা] আমাদের দেশে খান্য ও পথ্য। ৫ 

কিরূপেতে রবে স্বাস্থ্য ?-_-খাগ্ঠ যে মা নাই, | নানা উপচারে পুজি চিতে সাধ হয়, 

অমৃতের আস্বাদন আর নাহি পাই। কিন্তু মা চাহিয়া! দেখ, সব শূহ্যময়। 
দুগ্ধ বাঁ অমৃত পিয়ে বাঙ্গালী রহিবে জীয়ে, 

সে ছুগ্ধ নাহিক দেশে--বল কিব! খাই ? অর্থ নাই-_শক্তি নাই _মনও বুঝি নাই, 
স্বত তো ভেজালে পূর্ণ _-বল কিবা চাই? তা"রি ফলে আজি মোরা এত দুখ পাই। 

দে অর্থ আবার আনি, দে শক্তি শক্তির রাঁণি, 

সাত্বিক আহার তাই গিয়াছে উঠিয়া, দে বাদন! জাগাইয়ে পদেতে লুটাই, 
দ্খাগ্য-__কুখাদ্য সেবী বাঙ্গালা জুড়িয়া। মরমের অভিলাষ - এইমা, জীনাই। 

“চা'য়েতে উদরপূর্তি হোটেলে খাইয়া স্ফুন্তি 
দোকানের রাঁধ মাংস নিতেছে লুফিয়া, তুমি শক্তি, তুমি মুক্তি, তুমি মোক্ষ_সব, 

বাঙ্গালীর কথা আর কি কব খুলিয়া ! জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি তোমাতে উদ্ভব । 
তুমি স্থষ্টি, তুমি স্থিতি, বায়ু ব্যোম, তুমি ক্ষিতি, 

নিজ কর্ম্মদোষে মরে বাঙ্গালী এখন, তোমারি ষে প্রতিমুত্তি বিশ্বের বিভব, 

রক্ষা আর নাই তার আসন্ন মরণ। ব্যাধি হয়ে ব্যাধি নাশ” _ এতই সম্ভব। 

থাটিবার শক্তি নাই-- অকাল বান্ধক্য তাই, 

বাঙ্গালী শিশুর মৃত্যু তাই অগণন 'আযুর্বেদ”_যাহা! হ'তে বিশ্ব ঝলকিছে, 
কোনোদেশে কোনোজাতি মরেনা এমন ! তা'তেও তোমারি মাগো মহিমা ক্ষরিছে। 

জল হয়ে ছিলে তুমি, ছিলনা তখন ভূমি__ 

কোন্ দেশে অজীর্ণেতে এত লৌক মরে? । “কেশব' তখন ইহা করিল! উদ্ধার, 

কোন্ দেশে ছুর্ধলতা প্রতি ঘবে ঘরে? | মধশ্তাব্তার তাই হইল প্রচার। 

সোণার এ বঙ্গতৃমি, জানমা সকলি তুমি | 
বিধবা বালিকা কত চক্ষের উপরে__ দে মা পুনঃ বল চাহি তোমার সদনে, 
দেখা নাহি যায় আর, -দে উপায় করে। ; শাহ" করিয়া তোল্ প্রতি জনে জনে। 

প্রতিবর্ষে আনি তোমা পুজি শিব মনৌরমা,-. 

যাদের আনন্দময়ী জননী গো হয়, অবহিত মতি রাখি ওই শ্রীচরণে 

আনন্দ তাদের কাছে কেন নাহি রয়? ধর্ম যেন নাহি ভুলি জনমে-মরণে । 
এক বর্ধ পরে আজি এলি মা জাবার সাজি, | স্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন । 

আমাদের দেশে খাচ্য ও পথ্য । 

"আজকাল বাঙ্গালা দেশে নব সভ্যতার | কথায় কথায় ডাক্তার বাবুরা বিলাতী ফুডের 

সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ মত পরিবর্তন হইতেছে । : ব্যবস্থা করিয়া বসেন। কিন্তু সকলেরই 



৬ আয়ুর্বেদ আশ্বিন, ১৩২৫। [ ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্য। 
শপ | পাপী | পাপ পিস | পপ শস্পাপপআ এ প্রসপ  প  স্প সস নত এ ৯ | পাপপাপপপ্প | ক পদ আপস পাশ চে শপ স্পা সপ পস্প চে সি 

ভাবিয়া দেখা উচিত যে, আমাদের দেশের যখন আমাদের এলোপ্যাথিক চিকিৎসার 

উপযোগী ভাবে এঁ সমস্ত থাস্ত প্রস্তুত কি না? | পরিৰর্তে আধ্য আযুর্ষেদ মতে চিকিৎসা কার্য্য 

রোগীর পথ্যমধ্যে বঙ্গদেশস্থ পল্লীগ্রম 
সমূহে ছুগ্ধই অধিক ব্যবহৃত হয় ও চিকিৎসক- 

গণ প্রায়ই ইহা ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। স্ভ 
দোহন করা টাটকা হুগ্ধ ফুটাইয়া রোগীকে 

থাওয়াইলে যে উপকার পাওয়া যাঁর, অন্ত 

কোনরূপ বিলাতী হুপ্ধের দ্বারা সেরূপ উপকারের 

আশা করিতে পারা যায় না। প্রায়ই মধ্যে 

মধ্যে অনেকে বাহা চাকচিক্যে মুগ্ধ হইয়া 

বিলাতী ছুদ্ধের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, কিন্ত 

. ভাবিয়া দেখা উচিত যে, তাহা আমাদের দেশে 

কিরূপ কার্যকরী । আমাদের দেশস্থ খাঁটী 

হগ্ধ রাসায়ণিক পরীক্ষা করিলে তাহাতে 

৪ প্রকার দ্রব্য পাওয়। যায়, যথা_-কেজিন্, 

চর্বিময় পদার্থ, ক্ষীরশর্করা এবং জল । আর 

জমান ছুপ্ধ পরীক্ষায় উপরোক্ত দ্রব্য ছাড়া 
কেন্ম্ুগার, ক্ষারময় পদার্থ ও ফস্ফরিক্ 

এসিড. অতিরিক্ত বর্তমান থাকিতে দেখা গিয়া 

থাকে । ইহাতেই বুঝা যাইতেছে বে, ইহাদের 
উপাদানগত পার্থক্য কিরূপ? আমাদের 

দেশের জিনিষই আমাদের পক্ষে প্রকৃত 

উপকারী । সকলেই দেখিয়াছেন যে, প্র(তঃ- 

কালের দোহন করা হুপ্ধ যদি বহুক্ষণ ফেলিয়া 

রাখা যাপন, তাহা হইলে তাহা ছিটিয়া যায় বা 
কাটিয়া যায়, কিন্ত এই তিন চারিমাস বা'আরও 

অধিক দিনের দ্রুপ্ধ কি অবিকৃত ভাবে থাকিতে 

পারে? আরও এককথা, একটিন ডগ্ধ এক 

সম্পন্ন হইত, তখন এত অধিক পধথ্য-বিভ্রাট 

হইত বলিয়া! মনে হয় না। সে সময় আমাদেরই 

দেশস্থ যবের পালো, সাগুদানা, থৈ, মুগসিদ্ধ, 
পল্তার বড়া, মহ্ছরেব যূষ, দুগ্ধ, দধি, ইতাদি 

ব্যবন্ৃত হইত, কিন্তু তাহার পরিবর্তে আজ 
থিন্এরারুট-বিস্কুট, বেঞ্জার্সফুড, ইত্যাদি 
নানাবিধ পথ্য আসিয়! দেশ অধিকার করিয়া 

বসিয়াছে। মুরগীব যুষ খাওয়াইয়া, কেহ 
কেহ এসেন্স অব্ চিকেন ব্যবহার করিয়া, 

ভাড়াতাড়ি রোগীকে বল প্রদান কবিতেছেন। 

সদাচার বনিয়! হিন্দুর যে একটা জিনিষ ছিল, 

তা” আজ ম্নেচ্ছাচাবে পদদলিত হইতেছে। 

যখন এসব পথা আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন কি 

মৃত্যুসংখ্যা এখনকার অপেক্ষা বেশী ছিল? 
কখনই না। ইহাতে দোষ কাহার? সকলেই 
এক বাক্যে উত্তর দিবেন_-দোষ আমাদেরই, 
কেননা আমরাই নূতন সভ্যতান্ুসারে 
বিলাদিতার চরম সীমায় উপনীত হইবার 

বাসনা করিয়া উতৎসন্ন যাইতেছি। আমাদের 

কি ছিলনা,-বা কি নাই, সবই আছে, 

গিয়াছে কেবল আমাদের সেই সেকালেব 

বিশ্বাম। এক বিশ্বাসহীন হইয়াই আমাদের 

এই অবনতি । আমাদেরই দেশের জিনিৰ 
তালভাবে ব্েবেল দিয়া উত্তম শিশিতে প্যাক্ 

হইয়া বিদেশ হইতে ফেরৎ আসিতেছে; 

তাহাই আমরা সাদরে গ্রহণ করিতেছি । কিন্তু 
দিনে প্রায় খরচ হয় না, সে অবস্থায় তাহা | ক্রমে ক্রমে সকলেরই চক্ষু ফুটিতেছে-_“নৃতন 
খুলিয়া! রাখিলে তাহাতে নানাবিধ জীবাণুর | কিছু করে! একটা নূতন কিছু করো”-_-এ 

বাসভূমি হইয়া থাকে। অতএব ইহা! ব্যবহার | কথাটার পরিবর্তে মধ্যে মধ্যে পুরাখোর আদর 
কর! যে ন্যায়সঙ্গত নহে। তাহা বুদ্ধিমান বাক্তি | দেখা যাইতেছে । আমাদের সেই মস্রের 

মাত্রেই স্বীকাঁব করিবেন। যুষের পরিবর্ে এসেন্স 'অব মস্থর, কিস্মিসেব 



৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা ] আমাদের দেশে খাদ্য ও পথ্য । ৭ 

শিস পোপ | শপে পপ 

যুষ ইত্যাদি পথ্যরূপেও সেই পুরাতন নিম, 

নিসিন্দা, গুলঞ্চ, কালমেঘ, প্রভৃতি ওষধরূপে 
ব্যবহার করায় অনেক উপকার হইয়াছে । 

*ঈ* £ »* অন্ত বিলাতী ফুড আমাদের দেশস্থ 

অর্থাৎ যাহা আমাদের শরীরের উপযোগী-_ 
সেইবপ পথ্য ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত । মহষি 
চরক বলিয়াছেন__-“জবরাঁদৌ। লঙ্ঘনং পথ্যং 

জরান্তে লঘু ভোঞ্জনং”। একথা মানিয়া চলিতে 

প্রা কাহাকেও দেখা যায় না। এখন 

ইহার পরিবর্তে আমর! নবজ্জরে নানাবিধ 
পথ্যের বাহুল্য দ্বারা রোগীর অপকাবই করিয়৷ 

থাকি। জরাবস্থায় প্রায় অতিরিক্ত পথ্যাদি 

জীর্ণ হয় না, সেই জন্ই আধ্্য খবিগণ অত্যন্ত 

জ্বরের সময় পথ্য প্রয়োগ করিতে নিষেধ 

করিয়াছেন ও জ্বর কম হইলে লঘুপথ্য 
ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন । 

॥ * *্* * আমাদের দেশেও যব জন্মিয়! 

থাকে। ঘবেরই ইংরাজী নাম বালি। এই 
যবই পেশ্চাই হইয়া বালি পাউডার নাম ধারণ 
পূর্বক এদেশে আসিয়া থাকে, কিন্তু সদ্য 

প্রস্তুত যব চূর্ণ অপেক্ষা কি তাহার পুষ্টিকারিতা 

বেশী ?-_কখনই নয়। আরও আমাদের 

মাটাতে যে দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, 

তাহাই আমাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী । 

রোগীর তৃষ্ণা পাইলেই অমনি আমর! 

সোডা-লেমনেড. ইত্যাদি ব্যবস্থা করিয়া বসি। 

হঠাৎ বিলাতীঞ্জল ব্যবহারে রোগীর পিপাস৷ 

নিবারণ করা অপেক্ষা! জগদীশ্বরের উৎকৃষ্ট দান 

ডাবের জল অতি উপযোগিতার সহিত ব্যবহার 

করা যাইতে পারে। তবে একটা কথা 

আছে, এযেম্থন্দর বোতলে ভরা লেবেল 

দেওয়া নয়, কাজেই বাবুদের ভক্তি হয় না। 
সঃ সখ র্ঁ ঙী 

০০ পপ শপ শপ | পিসী 

বিপাতী ফুডে যে কি আছে, তাহার 

প্রক্কত বিবরণ সাধারণে অবগত নহেন। তাহ! 

গ্রীষ্ম প্রধান বঙ্গদেশবাসীর পক্ষে কিরূপ উপ- 

কারী, কতদিনের পুরাতন, কতদূর হতে 

তা”র শুভাগমন হচ্ছে, এ সবও বিবেচনা ক'রে 

দেখা উচিত। যেঞ্জিনিষের উপাদান নিশ্চিত 

জানা নাই-_তাহা ব্যবস্থা কবাঁও যা, আর 
বিষ সেবনে ব্যবস্থা করাও তাই। প্রকৃত 

গুণাদি অবগত হইয়া পথ্যাদি ব্যবস্থাপিত 

হইলে-_-তাহা অমৃত তুল্য হইয়া থাকে ।” 
ক খ গং রর 

শীর্ষাক্ত কথাগুলি আমার নভে, একজন 

স্পষ্টভাষী বনুদর্শী ডাক্তারের কথা। শুধু 
ইছাই নহে, একজন দেশ-বরেণ্য বড় ডাক্তারেব 

সুযোগ্য হস্তে পরিচালিত মাসিক পত্রে-_-এই 

সরল সংযত স্থন্দর সত্য কথ 'গুলি সন্দর্ভা- 

কাবে পিপিবদ্ধ হইয়াঝে। বঙ্গবিশ্রুত কীর্তি 

ডাক্তার কার্তিক চন্দ্র বন্থ এম্ বি মহাশয় 
দেশাত্মবোধেব মঙাশক্তিতে অন্থুপ্রাণিত হইয়া 

“শ্থাস্থ্য সমাচার” নামে যে মাসিক পত্র বাহির 

করিয়াছেন, সেই মাসিক পত্রে, প্রসিদ্ধ ডাক্তার 

রাখাল চন্দ্র নাগ মহাশর এ কথাগুলি লিখিয়৷- 

ছেন। এমন সার-গর্ভ কথা--ইতঃপূর্বে 
আর আমাদের কর্ণগোচর হয় নাই। রাখাল 

বাবু যাহা বলিয়াছেন-_তাহ দেব নিশ্মাল্যের 

মত পবিত্র; তিনি ষে ডাক্তার হইয়া দেশীয় 

পথ্যের আঁদর বুঝিয়াছেন,_-তিনি যে স্বার্থ 

মোক্ষ জড়পিণ্ড দেশবাসীকে নিজের ঘর 

চিনাইয়! দিবার চেষ্টা করিয়াছেন) জানিনা-_ 

আমরা কোন্ ভাষায় তাহার এ উদারতার 
প্রশংসা করিব? ডাক্তার হইয়! কার্তিক বাবুও 

যে এই প্রবন্ধটী পত্রস্থ করিয়াছেন, সে জন্ত 

| আমরা তাহার কাছে কৃতজ্ঞ। 
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নত স্পা শশী পাশিপসপ্পী পপি | শপ পি পাশ পপীশ্স্পপস্পাসটি পিসি সপ 

আমর! রাখাল বাবুর «দেশী ও বিদেশী 

পথ্যের কথ।”-__নামক সন্দর্টার অধিকাংশই 
উদ্ধত করিয়৷ দিলাম। রাখাল বাবুর প্রত্যেক 

কথাই--আমরা ধব সিদ্ধির মত অভিনন্দিত 

করিয়া লইতে পারি। বাস্তবিক, যে দেশের 
ভগবান__-কেবল ভোগের জন্যই, এক হ্টুয়াও 

€বহু” হইয়াছিলেন,_-সে দেশেকি রোগীর জন্য 
পথ্যের অভাব হইতে পারে! দুঃখের বিষয় 

দেশের লোক একথা ভুলিয়া গিয়াছে । 

নহিলে--ঘরে ঘরে এত অকাল-ৃত্যু-রোগ 

, শোক, অভাব অনটন হইবে কেন? 

বর্তমান প্রবন্ধে--আমি আমাদের দেশীয় 

পথ্য ও থাস্ভের কথ! ধারাবাহিক ভাবে লিপি- 

বদ্ধ করিব। কিছুদিন পূর্বে মাতৃভাষায় 
আমার দীক্ষা-গুরু, স্বর্গীন অক্ষয় চক্র সরকাব 

মহাশয় এই বিষয়ে একখানি পুস্তক লিখিবার 

জন্য আমাকে অনুমতি করিয়াছিলেন। সংসাবের 

নানা বিড়ম্বনার পড়িয়া আমি সেই মহাত্মার 
আদেশ পালন করিতে পারি নাই । আমার 

পরম বন্ধু_হুগলী জজকোর্টের খ্যাতনাম! 

উকীল শ্রীযুক্ত যোগেন্্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 

মহাশয়ও দেশীয় পথ্য সম্বন্ধে আমাকে কিছু 

লিখিবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছিলেন, সময়া- 

ভাবে সে অন্ুরোধও আমি রক্ষা করি নাই। 

রাখাল বাবুর যুক্তিময়ী কথায়--আজ আমি 
একসঙ্গে পরলোকস্থিত গুরুর পরিতর্পণ এবং 

ইহলোকস্থিত বন্ধুর পুলক বর্ধনে অগ্রসর 

হইতেছি। 
এ সম্বন্ধে আমার অনেক ভ্রমপ্রমাদ 

পরিদৃষ্ট হইবে, আশা করি__বিশেষজ্ঞগণ 
তাহার সংশোধন করিবেন। বৃন্দসংহিতা, 

পাকরাজেশ্বর, ভাব প্রকাশ, পথ্যাপথ্য বিধি 
প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে--আমি একে একে স্ষুস্থ 

আযুর্বেদ-_ আশ্বিন, ১৩২৫। 
স্ 

| ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্য। 

ব্যক্তির খাস্ত এবং রোগীর পথ্য সঙ্কলন 

করিব। এ সম্বন্ধে পাঠকগণের কোনও 

জিজ্ঞান্ত থাকিলে-_অন্ুগ্রহ পূর্বক আমাকে 
৷ পত্র লিখিবেন। আমি তাহাদের প্রশ্নের 

ূ যথাশক্তি সহত্তর দিয়া কৃত কৃতার্থ হইব। 

ধান্য। 
আমর বাঙ্গালী, - চাউল আমাদের প্রধান 

খাগ্ধ। সকলেই জানেন--প্ধান্ত”” হইতে 

| আমরা সেই চাউল সংগ্রহ করিয়া থাকি। 

র খধিগণ “ধান্তকে” পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া- 

ছেন। যথা ;১--১। শালি ধান্, ২। ত্রীহি 

ধান্ত, ৩। শৃক-ধান্য [যব প্রভৃতি] ৪। 

নু ধান্য [ মুগ, কলায় প্রভৃতি ] এবং ৫। 

ক্ষুদ্র ধান্ত । কাঙ্গলী দানা, শ্তামা-বীজ-_ 
ূ প্রভৃতি তৃণ জাত ধান্তকে ক্ষুদ্র ধান্ত বল! যায়। 

।. এই শালিজাতীয় ধান্ত হইতেই উৎকৃষ্ট 

| চাউল প্রস্তত হইয়া থাকে । শালিধান্ত 

| আবার অনেক রকম। তাহাদের নামও 
অনেক--রক্তশালী, কলম, পাতুক, শকুনা- 

হত, স্তুগন্ধক কর্দমক, মহাশালি, দুষক, 

পুষ্পাগ্তক, পুণ্রীক, মহিষমস্তক দীর্ঘশূক, 
কাঞ্চনক, হায়ন, লোধপুম্প-_ইত্যাদদি। এ সকল 

নাম এখন অভিধানের কুক্ষিগত । এখন চাবার! 

_বীকতুলসী, বিডেশাল, হুধকলমা, দাদ- 

খানি, বাদ্শীভোগ, কামিনী, লীলাবতী, রাধুনী 
পাঁগল--প্রভৃতি নান! সংজ্ঞায় ধান্তের নাম 

করণ করিয়াছে । এদেশে এত রকম ধান 

আছে যে,--তাহাদের নামোল্লেখ কবা অসম্ভব। 

এক কলিকাতার মিউজিয়মেই ৫** রকম 
চাঁউলের নমুনা সযত্বে রক্ষিত হইয়াছে। 

আমাদের ভারতবর্ষ ধান্তের আদি জন্ম" 

ভূমি। খুঃ পৃঃ ২৮** অব চীন দেশে পঞ্চ- 
শন্তের উৎসব হইঙ্সাছিল,__এই পঞ্চ শত্তের মধ্যে 



ওয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা ] 
শী পপ পপ পপ পা ও 

ধান্তই সর্ব প্রধান । ভারতের বৈদিক যাঁগ যজ্ে 

_-পঞ্চ শস্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 

তবে তখন ধান্তের জন্ত চাষ করা হইত নাঃ 
তখন অক্বষ্ট ভূমিতে আপনা হইতেই এ দেশে 
প্রচুর ধান্ত উৎপন্ন হইত। কিন্তু এইরূপ 
ধান্ঘ-জাত তুল ঈষৎ তিক্ত ও কষায়াস্বাদ 
হইত। 

এ দেশে কৃষি বিস্তার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 

ধান্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হুইয়াছিল। বৈদিক 
যুগে ভূমিকর্ষণ করিরা ধান্ত রোপণ প্রথা 

প্রথম প্রবর্তিত হয়। তখন সেইরূপ ধান্তের 
নাম ছিল--“কৈদার” | ইহার পরবর্তী যুগে 
_ক্র্ভূমিজাত ধান্ত বৃক্ষকে উৎপাটন 
করিয়। ক্ষেত্রাস্তরে পুনর্পন করার নিয়ম 

প্রচলিত হইয়াছিল । এইরূপে উৎপন্ন ধান্তের 

নাম-“রোপিত” বা “বাপিত”। বাপিত 

প্রথাম্ব চাউলের তিক্তান্বাদ নষ্ট হইয়া! তাহাতে 

মধুর রসের আবির্ভাব হয়। অগ্ভাপি, এ দেশে 
এই বাপিত প্রথায়, কৃষকেরা ধান্তের চাষ 

করিয়া থাকে । 

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, বিভিন্ন সময়ে, 

বিভিন্ন জাতীয় ধান্য উৎপন্ন হইয়৷ থাকে । সে 
সকপ কথা সবিস্তারে বলিবার “আববশ্ঠকতা 

নাই। বঙগদেশে, বসস্তকালে, গ্রীম্মকালে, 

শরুংকালে _-এবং শীতকালে, এই চারি 

খতুতে চারি জাতীয় ধান্ত জন্দিয়া থাকে। 

তাহাদের নাম যথাক্রমে -বোরো, আউম, 

কার্তিকশাল, এবং আমন। আমন ধান্তই 

সর্কোতকৃষ্ট, ইহার চাউলই সকলের চেয়ে 
লঘ্বু পাচ্য। 

এক রকম ধান্ত আছে-.আমুর্কেধে তাহা 

“ষষ্টিক” আব্যাক় অভিহিত। প্গঠস্থা এব যে 
পাঁকং যাস্তি তে ষষ্টিক1 মতা'+-_-এই চাউলের 

আশ্বিন_২ 

আমাদের দেশে খাদ্য ও পথ্য । ৪) 
পর জপ স্ঞ্চ পি জন 

অন্ন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই হজম হয়। এই 
ধান্তেরও অনেক জাতি আছে। তাহাদের 

নাম- শণপুষ্প, প্রমোদক মুকুন্দক। ইহারা 

ব্রীহি শ্রেণীর ধান্ত। বাইট (৬০) দিনের 
মধ্যে এই শ্রেণীর ধান্ত পরিপক হইয়া থাকে, 
তাই ইহার চলিত নাম _“ষাইট্”। 

যে সকল ধান্ত জলাভূমিতে জন্মে, যাহার 

গাছ নাড়িয়্া বসানো! হয় না, এবং যে ধান্ত 

বর্ষার শেষে পূর্ণত। প্রাপ্ত হয়, তাহার চাউল 
জীর্ণ হয়-_বহু বিলম্বে। এ দেশের দীন 

দরিদ্রেরা এইরূপ চালের অন্ন ভক্ষণ করিয়া, 
উদর, রক্তহীনতা চর্্রোগ, স্নায়ুর প্রদাহ, 
অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইয়৷ থাকে। 

ধান্যের উপাদান । 
উপাদান-_ শতকরা 

জল তি ১২-৩ 

আমিষ জাতীয় ৮০ 

স্নেহ জাতীয়: * ৪৩ 
শালি জাতীয় ৭৯ ৪ 

লবণ জাতীয় ০-৪ 

চাউল। 
(ভাত) 

প্রথমেই বলিয়াছি - 

আমাদের সর্বপ্রধান থাগ্ের নাম-_ 

“ভাত”। সাধু ভাষায় ভাতের নাম “ভক্ত” | 

ভক্তের অনেকগুলি পর্য্যায় আছে । যথা--অন্ন, 

ওদন, অন্ধ, কৃর, ভিস্সা, অদ, ও দিবি। 

সকলেই জানেন--চাউলকে জলে সিদ্ধ করিয়া 

ভাত প্রস্তত করিতে হয়। যত চাউল, তাহার 

৫ গুণ জল দিয় মৃছু আগুণে সিদ্ধ করিতে হয়। 

আমাদের গৃহলক্ীগণ _-এবূপ নিয়মে ভাত 

রন্ধন করেন না। তাহার! ৫ গুণ জল মাপিয়া 

দেন না। ইহাতে ভাতের গুণ হয়ত ঠিক 



উড 

হয় না। জল ওজন করিয়া! দেওয়াই ভাল। 

কেননা শাস্ত্রের বিধি _ 

"স্থ ধৌতাং স্তগুলান্ শ্কীতাং স্তোয়ে পঞ্চগুথে 
পচেৎ। 

তন্তজঃ প্রস্ততং মোষ্ুং বিশদং গুধবন্মতং ॥% 

প্রথমে চাউলকে বেশ করিয়া ধুইতে 

হইবে; জল পাইপ্না চাউল গুলি ফুলিয়। উঠিলে 
তাহ। ৫ গুণ জল দিয়! সিদ্ধ করিবে । চাউলের 

পরিমাণ দি এক পোয়৷ হয়, পাচ পোয়া জঙ্গ 

দিয়া তাহ! সিদ্ধ করিতে হইবে । এক পোয়া 
চাউলে, তিন পোয়া ভাত হয় 1 

ভাতের ফেন গাল! উচিত কি 
ন1$--ভাতের ফেন গালা উচিত। কেন 

না-“অক্রতং শীতং গুর্ধরুচ্যং কফপ্রদং 1” 

অর্থাৎ ফেন শুদ্ধ ভাঁত-_শীতবীর্য্য, গুরুপাক, 

অরুকর এবং কফবর্ধক। কাহারও 

কাহারও বিশ্বী- ভাতের ফেন গালিলে, 

ফেনের সহিত ভাতের সারাংশ বাহির হইয়া 

ষায়। এ ধারণ! ভুল। ভাতকে বৈজ্ঞানিক 

বিশ্লেষণ কবিলে নিম্নলিখিত উপাদান গুলি 

প্রাপ্ত হওয়া যায়) 

উপাদান শতকরা। 

আমিষ জাতীয় ২-৮ 

শালি জাতীয় ৫৭-২ 

লবণ জাতীয় ০-২৮ 

লবণ জাতীয় ৩২৮ 

জল ৮০, ৩৯-৭২ 

ভাতের ফেনে (যাহা আমর ফেলিয়া দিই) 
আমরা নিয়লিখিত উপাদান দেখিতে পাই__ 

আমিষ জাতীয় ৩-৩ 

শালি জাতীয় ০৮ 

লবণ জাতীয় 485 28 

জল নি ৯৫ ৭ 

আযুর্ববেদ--আশ্বিন, ১৩২৫। [ ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

ইহান্বারা আমরা বেশ বুঝিতে পারি-- 

ভাতের ফেন গালিলে ভাতের লবণ জাতীয় 
উপাদান অনেকট। ক্মিয়া! যায় বটে, কিন্ত 

অন্তান্ত উপাদান অতি অন্নই নষ্ট হয়। 

ভাতের উপাদানের প্রতি লক্ষ্য করিলে 

আমর! জানিতে পারি--তাহাতে আমিষজাতীয়, 

শ্নেহ জাতীয় এবং লবণ জাতীয় পদার্থ অতি 

অল্প পরিমাণেই বর্তমান থাকে । এই জন্ক ষে 

সকল খান্তে পূর্বোক্ত উপাদান গুলি বেশী 
আছে;--ভাতের সঙ্গে আমরা! সেই সকল থা 

ভক্ষণ করি। মাছ, মাংস, ঘ্বত, দুগ্ধ, ডাল-*" 

ভাতের সঙ্গে খাইতে হয়। শাক-সজী 
খাইলে,__ভাতের লবণ জাতীয় উপাদানের 

অন্নতাঁর অনায়াসেই পৃবণ হইয়া থাকে । কেননা 
শীকসজীতে লবণ জাতীয় উপাদানের আধিক্য 

দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

আযমুর্কেদ-শাস্ত্রমতে ভাত অগ্নিবর্ধক, 

রুচিকারক, তৃপ্তিঙ্নক, শরীরের হিত সম্পাদক; 

ইহা মলমৃত্রের প্রবর্তক, স্নিগ্ধ, বল কারক, 

বায়ু ও পিত্তনাশক, কিঞ্চিৎ কফকর, এবং 

লঘু। বিজ্ঞান মতে-_ভাত পরিপাক হইতে 
সাড়ে তিনঘণ্টা সময় লাগে। ইহ! সম্পূর্ণরূপে 
অন্তর মধ্যে "শোধিত হয়। ইহার সারাংশের 

সমস্তটুকুই-_শোঁণিতের সহিত মিশিয়। যায়। 

কোন্ চাউল ভাল ?-_ নূতন 
চাউলের চেয়ে পুরাতন চাঁউলই অধিক 

পুষ্টিকর । চাউল পুরাতন হইলে, রাসায়ণিক 
পরিবর্তন হইয়া থাকে। এইজন্ত পুরাতন 

চাউল সহজে পরিপাক করা যায়। কিন্ত 
অনেক দিনের পুরাতন চাউলও ভাল 

নহে, তাহা! একদিকে যেমন স্বাদহীন, অন্- 

দিকে তেমনি তাহার পুষ্টিকারিতা শক্তিও 

কমিয়া যায়! একবৎসর অতীত হইলেই 



৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্য। ] আমাদের দেশে খানা ও পথ্য । ১১ 

চাউলকে পুরাতন বলা চলে। রোগীকে পথ্য 

দিতে হইলে, 81৫ বৎসরের পুরাতন চাউল 
ব্যবহার করা উচিত। 

পুরাতন চাঁউল - বল্নকারক, বর্ণ প্রসাদক, 

ত্রিদোষ নাশক, চক্ষুর পক্ষে হিতকর, মৃত্র 
বর্ধক, স্বরপ্রসাদক, অগ্রিবদ্ধক, পুষ্টিজনক, 

এবং পিপাসা, দাহ, বিষদোষ, ব্রণ, শ্বাস কাস, 
ও জরাদি নাণক। 

নুতন চাউল--অত্যন্ত কফবর্ধক এবং 
গুরুপাক। নূতন চাউল ভোজনে--গাল ও 
গলা ফুলিতে পারে+ অধিকন্তু উদরাময়) অজীর্ণ, 
জ্বর প্রভৃতি রোগও জন্মিতে পারে। সুতরাং 

নূতন চাউল না খাওয়াই ভাল। 
বার্ধাধিতং সর্বধান্তং গৌরবং পরিমুঞ্চতি | 

তক্ত, বার্ধাধিতং পথ্যং যতো লদ্ভুতরং হিতৎ ॥ 

আজকাল বাজারে ছুই রকম চাউল 
বিক্রয় হইয়া থাকে । ১। কলের ছণটা, 

২। টেঁকীর ছটা । কলের ছটা চাঁউল 

দেখিতে অতি পরিঞ্ণার-_-মস্ণ, দানা গুলি 

আস্ত। কিন্তু কলে ছাঁটা চাউল দেহের পক্ষে 

তাদৃশ পুষ্টিকর নহে। কেননা কলে যেরূপ 
প্রক্রিয়ায় চাউল ছ'ট! হইয়। থাকে, তাহাতে 

চাঁউন্তের ফন্ফরাস-উপাদানযুক্ত স্তর উঠিয়া 
যায়। অতএব ঢে'কীতে ছাটা চাউল ব্যবহার 

করাই ভাল। 

আবার, ছাট! চাউল অপেক্ষা আছটা 

চাঁউলের পুষ্টিকাঁরিতা অধিক | ছটা চাঁউলে 

স্নেহজাতীয় উপাদান শতকরা ০'৫ ভাগ থাকে, 

আছণীটা চাউলে উহা! প্রায় ২-৫ ভাগ থাকে। 

ছণটা চাউলে আমিষ জাতীয় উপাদান শতকরা 
৬২৫ ভাগ) এবং আছিণটা চাউলে ৭-৬৮ ভাগ 

থাঁকে। বিলাতের বড় বড় বৈজ্ঞানিকের 

আৰরণ উঠিয়া যায়-:সেই আবরণে “ভাই- 
টামিন্” নামক পদার্থ দেখিতে পাওয়৷ যায়। 
এই ভাইটামিন পুষ্টিকর। অতএব--খুব 
মন্থণ ছা টের চাউল আহার কর! উচিত নহে, 

তবে ৰিলাসী বাঙ্গালী বাবুর! কি অপরিষ্কার 
চাউলের অন্ন তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিবেন ? 

চাউল হইতে জাত খাছ্য। 
পায়স--চাউল, ৫ গুণ ছুগ্ধে সিদ্ধ 

করিয়! অল্প ঘন হইলে তাহাকে পক্ষিবরীকা” 

বলে। ইহার বাঙ্গালা নাম-_«“পরমান্ন” বা 

“পায়স” ।_ গৃহিণীরা মুখপ্রির করিবার 
জন্ত-_-পাককালে এই পায়সের সঙ্গে চিনী বা 

গুড় মিশ্রিত করেন। ফলে, ইহাতে “পায়স”” 

অত্যন্ত গুরুপাক হইয়! থাকে । মিষ্ট না দিলে 
_-প্পায়স” অপেক্ষারুত লঘুপাচ্য হয়। মিষ্ট 

বর্জিত পায়স-- অত্যন্ত পুষ্টিকর ; ধাহাদের 
শুক্রতারল্য রোগ আছে, তাহারা চিনী ন! 

দিয়া পায়স ভক্ষণ করিলে, উপকার 

পাইবেন। 
“ক্ষীরিকা হুর্জরা হৃগ্তা মধুর যাতি পুষ্টি । 

রক্তপিত্ত-হরী রুচ্য। সগ্ভঃ শুক্র-বিবদ্ধিনী ॥৮ 

বৃন্দ। কৃতান্ন বর্গ। 

যজ্ঞে খধষিগণ--পবিত্র ভাবিয়া এই 
ক্ষিরীকাঃ বা পরমান্ন ভক্ষণ করিতেন। তখন 

ইহার নাম ছিল « চর” | 
খিচুড়ী-__চাউলও ডাল একত্র মিশাইয়! 

পাক করিলে যে থাস্য প্রস্তত হয়, তাহার নাম 

“্কৃশরা 1” চলিত কথায় ইহাকে থিচূড়ী 
বলে। ইহা! প্রস্তুত করিবার নিয়ম--চাল 

যত, ডালও তত, উভর পদার্থ জল দিয়া সিদ্ধ 

করিতে হইবে । বেশ গলিয়া গেলে, তাহাতে 

কিছু লবণ, একটু আদার রস এবং অতি 

মতে --ছটিবার সময় চাউলের যে পাতলা | সাঁমান্ত হিঙ্কুর “সন্বরা' দিয়া নামাইয়া লইবে। 



১২ আয়ুর্ধবেদ-_-আশ্বিন, ১৩২৫। [ ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
শা সপ শর শপ্ট সপ সপ চে 

ইহ। অতি পুষ্টিকর খাগ্ভ। ডালে আমিষ ও 

ন্নেহজাতীয় পদার্থ বেণী আছে-_এই ছই পদার্থ 

চাউলের সহিত মিশ্রিত হওয়ায়--থিচুড়ী বড় 

পুষ্টিকর হইয়া থাঁকে। উদরাময় রোগী 

ব্যতীত অপর সকল রোগীকে ইহা! অনায়াসে 
পথ্য স্বরূপে প্রয়োগ করা যায়। এখনও 

এদেশে থিচুড়ীর প্রচলন আছে। তবে এখন- 

কার খিচুড়ী আর সেকালের “ক্কশরা” এক 
নহে | এখন খিচুড়ীর সঙ্গে নানাবিধ মস্লা, 
স্বত ও পলাওু প্রভৃতি মিশিয়া, খিচুড়ীকে এক- 
দিকে গুরুপাক, এবং অন্যদিকে বিলাসীর 

সখের খাছ পরিণত করিয়াছে ! 

পে।লাও-__চাউলের সহিত মাংস,মিশ্রিত 

কবিয়া জল দিয়! সিদ্ধ করিতে হয়। উভয় দ্রব্য 

গলিয়া গেলে,তাহাতে কিছু ধনে চুর্ণ,শু ঠচুর্ণলবণ 

এবং চাতুজাত [ এলাচ, লবঙ্গ, তেজপত্র ও 
দারুচিনী] চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া ঘ্বৃতাঢ্য করিয়া 

নামাইলে-_-তাহাকে “অন্লমীংস” বলে। ইহার 
আব একটী নাম “পলান্ন”-__অপভ্রংশে 

«পোলাও, । ইহা অত্যন্ত গুরুপাক। ইহার 

গুণ-_বলকারক, শরীরের উপচয়কারক, 

ধাতুপোষক এৰং বাজীকরণে ( রতিশক্কি 
বর্ধনে ) অদ্বিতীয়। 

অন্নমাংসং পরং বল্যং বৃংহণং ধাতুবর্ধনং । 
এখন অন্নমাংস প্রস্ততে অনেক পরিবর্তন 

হইয়াছে । মুসলমান শাঁসনকালে-_ইহার সঙ্গে 
বাদাম, পেস্তা, কিস্মিস্ প্রভৃতি বু উপকরণ 

মিশিয়াছে। বলা বাহুল্য পলান্ন-_-এখন অতি- 
শয় গুরুপাক থাস্ হইয়া দাড়াইয়াছে। 

কুরা_-চাউলের সহিত তাহার ৪ 
ভাগের ১ ভাগ মতস্ত, এবং বার্তাকু, বানমুলক, 
মানকচু,কাচকন! প্রভৃতি তরকারি মিশিত করিয়া 
প্রচুর জল দিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। সমস্ত 

দর রা ০০০০০ সপে সপস্পাসিস? ০০০০০ 

দ্রব্য অত্যন্ত গলিয়৷ গেলে তাহাতে কিঞ্চিৎ 

লবণ ও গোলমরিচ চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। 
ইহার নাম “কুরা”। ইহা__বলকারক, রুচি- 
কারক, স্নাঘুর প্রদাহ, প্রমেহ, মৃত্রকৃম্ঃ বিষম 

অর এবং ধাতুক্ষয় নাশক। ইহা অনেকটা 
“পিস্পাস্” শ্রেণীর খাস্। 

তাপহ্রী-_প্রথমে কিছু ত্বতে অল্প 
হরিদ্রা চূর্ণ ভাজিয়! লইবে। পরে তাহাতে 

মাষকলায়ের বড়ি এবং সুধৌত চাউল ঈষৎ 
ভাজিয়া, এ উভয় দ্রব্য সিদ্ধ হইতে পারে_ 
এইরূপ পরিমাঁণে জল দিয়া মু আগুণে সিদ্ধ 

করিবে। সিদ্ধ হইয়৷ গেলে তাহাতে যথোপযুক্ত 

মাত্রায় সৈন্ধব, আদ! ও হিং নিক্ষেপ করিয়া 

নামাইবে। ইহাঁর নাম “তাঁপহরী |” ইহ 
অত্যন্ত দাহনাশক, বলকারক, শুক্রবর্ধক, 

রুচিকর, শরীরের উপচয় কারক এবং রক্তআ্াব 

নিবারক । তবে ইহা গুরুপাক। 
শালী শক্ভু-_চাউলকে বেশ করিক্কা 

ধুইবে, পরে শুকাইয়া লইবে ; শেষে জীতায় 
ভাঙিয়া চূর্ণ করিয়! সুস্ম্ বন্ত্রে ছীকিয়৷ লইবে। 

ইহার নাম “শালি শক্ত,। চলিত ভাষাঁষ 
“সব্দা” এবং ইংরাজী ভাষায় 1309 ৭870) 

নামে ইহা বিখ্যাত। এই সবেদা দ্বারা ধপষ্টক 

জাতীয় বহু থাস্ প্রস্তুত হইয়া থাকে। সে 

সকল থাগ্ক অত্যন্ত গুরুপাক, বিশেষতঃ 

অজীর্ণগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে তাহা বিষের মত 
অপকারী। কিন্তু “সবেদা+ হইতে রোগীর 

পথ্যও প্রস্তুত হইতে পারে। 
চরক বলেন-__ 

মধুরা লঘবঃ শীতাঃ শক্তবঃ শালি সম্ভবাঃ। 
গ্রাহিণো রক্তপিত্ৃঘ্া তৃষণচ্ছর্দি জরাপহাঃ ॥ 

অর্থাৎ শালিশক্ত,--মধুর রস, লঘু।শীতল,ধারক 
এবং রক্তপিত্ত, পিপাসা বমি ও জর নাশক। 



৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা ] আমাদের দেশে খাছ্া ৪ পথ্য। ১৩ 

১ 

এই মহাযুদ্ধে-_-আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় 
সকল দ্রব্যই মহার্থ হইয়াছে, রোগীর ওঁধধ- 

পথ্যের দামও অসম্ভব রূপে চড়িয়াছে। বাপির 

মূল্যও তিনগুণ বাড়িয়াছে, দরিদ্র গৃহস্থের 

বিষম বিপদ। এইরূপ কতকগুলি দরিদ্র 

রোগীকে আমর! শালিশক্ত, ব্যবস্থা করিয়া- 

ছিলাম, ইহার ষে উপকারিতা দেখিয়াছিলাম 

- তাহা বালির অপেক্ষা অল্প নহে । আমাদের 

দুঢ় বিশ্বাস-_বিলাতী ফুডের পরিবর্তে শালি 
শক্ত, অনায়াসে ব্যবহার করা যায়। ইহাতে 
খরচও কম পড়ে। শালি শক্ত,১ ভরি, আধ 
সের জল দিয়া মৃদু জালে সিদ্ধ করিবে,_-পরে 

তাহাতে হছুগ্ধ ও মিছরীর গুঁড়া মিশাইয়া 

রোগীকে খাইতে দিবে । ইহা! শিশুদের থাগ্ 

রূপেও ব্যবহৃত হইতে পারে। ইচ্ছা হইলে 
দুগ্ধ না! দিয়া, লেবুর রস ও অল্প লবণ দিয়া _ 

ইহা রোগীকে দেওয়া যায়। অজীর্ণ ও অতি- 

সার রোগীর পক্ষে ইহা! একটা উৎকৃষ্ট পথ্য । 

যে সকল স্ত্রীলোকের স্তনে-_ভাল গগ্ধ 

জন্মে না, অথবা যাহাদের স্তনের ছুপ্ধ-_-শিশুর 

পোষণের উপযোগী নহে,_শালিশক্ত, 
তাহাদের পক্ষে মহৌষধ। “শালি শত্রু”, 

_ এক সপ্তাহ কাঁল ছগ্ধের সহিত পান করিলে-_- 

_ স্তনে প্রচুর ছুপ্ধ বাড়িয়া থাকে । এই সময় 

প্রন্থতিকে একটু বেশী পরিমাণে দুগ্ধ পান 

করিতে হইবে। ব্যঞ্জনাদি দিয়! ভাত ন৷ 

খাইয়। কেবল হুগ্ধ দিয়া ভাত খাইলে আরও 

ভাল হয়। শালিশক্ত, প্রত্যহ ২ তোল! 

'পর্য্যস্ত ব্যবহার করা চলে। প্রস্থতির অবস্থা ] 

ও প্ররুতি বুঝিম্বা আধতোল; হইতে আরম্ত 
করিবে। 

শাল্য পুপ--তঙুল চূর্ণ ২ ভাগ 
নারিকেল কন্ক ১ ভাগ, লবণ ও মরিচ চূর্ণ- 

পা 

যথোপযুক্ত প্রক্ষেপ দিয়া ছুগ্ধ দ্বারা মাথিয়া 
পিষ্টকাকৃতি করিয়! তপ্ত তাওয়ায় সেঁকিবে। 

ইহার নাম "শাল্যপুপ” | ইহ গুরুপাক-কিন্ত 
ক্ষীণশুত্র ও ওজোক্ষয়গ্রন্ত ব্যক্তির পক্ষে 

একটা উৎকৃষ্ট খাসগ্ভ। 
দুগ্ধ কৃপিকা। 

চাউল চূর্ণ ২ ভাগ, ছানা ১ ভাগ একত্রে 

বেশ করিয়া মাথিবে, পরে তাহাতে গোলাকার 

কৃপিকা প্রস্তুত করিয়া, কুপিকার ভিতর ঘন 

ছুগ্ধের পুর” দিয়া,_-তাহা ত্বতে তাজিবে এবং 

কপ্পুর বাসিত চিনীর রসে ডুবাইয়! রাখিবে। 

ইহার নাম “ছুগ্ধ কুপিকা”__ইহা অত্যন্ত পুষ্টি- 

কারক রুচিজনক, শরীরের উপচয়কারক, 

শুক্রবর্ধক এবং দৃ্টিশক্তিপ্রদ। বাহারা চক্ষে 
কম দেখেন,--তীহারা ইহা ভক্ষণ করিবেন। 

কুর ধুমনী-_চাউল চূর্ণ ২ ভাগ” ডাল 

(মা কলায়) ৪ ভাগ, একত্র মিশাইয়া জল 

দিয়া তরল করিয়া গুলিবে। এ তরল দ্রব্যে 

কিছু মৌরী, মরিচ, মানী, আদার রস এবং 

উপযুক্ত পরিমাণে লবণ প্রক্ষেপ দিবে। পরে 

একখানি লৌহের ভায়া আগুণে চড়াইয়। 

তাহাতে কিছু ঘ্বৃত মাখাইবে, শেষে পূর্বোক্ত 

তরল দ্রব্য অল্পে অল্পে এ তাওয়ায় ঢালিবে এবং 

ুস্তীর সাহায্যে কুটার মত করিয়া তাহা বিস্তৃত 

করিয়াদিবে। এক পিঠ ভাঞ্জা হইলে অপর পিঠ 

উল্টাইয়! ভাজিয়া লইবে। ইহার নাম কৃর 

ধমনী। ধাহাদের স্থৃতিশক্তি কম, ধাহাদের শ্রম 

রোগ আছে;বীতহান্রা সর্বদাই শিরঃপাঁড়ায় আক্রান্ত 

হন__তীহারা ইহা ভক্ষণ করিবেন। এই “কুব 

» সম্ভবতঃ সংক্ষিপ্ত হইয়া “সরু 
চিকুনীতে” পরিণত হইয়াছে। 

চাউল হইতে আরও নানা রকম পুষ্টিকর 

খান্ প্রস্তত হইয়া থাকে । বিস্তৃতির. ভয়ে 
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তাহা! আর লিখিলাম না। বীহারা প্র সকল ছুই বংসর পূর্বে আমি একটী রোগী 
খান্তের বিষয় জালিতে চাহেন, তাহার! “বৃন্দ | পাইয়াছিলাম, তাহার ভাত সহ হইত না, 
সংহিতা” পাক" রাজেশ্বর” প্রস্ৃতি গ্রন্থ পড়িয়া | ভাত খাইলেই তাহার জর হইত। এদিকে 
দেখিবেন। উপর্যুপরি ৪1৫ দিন রুটী খাইলেই তাহার 

ধাহাদের পরিণামশূল আছে, তীহা'রা। | আবার উদরাঁময় দেখ। দিত। বন্ধুবর ডাক্তার 
কোমল নারিকেলের জলে চাউল পাক করিয়া, | ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্_- 

ভাত হইলে যেই ভাত খাইবেন । মহাশয় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া এই রোগী প্রায় 
বাহাদের ভাত খাইলেই জ্বর হয়, অথবা | ৯ মাস ভূগিয়া-_শেষে আমার চিকিৎসাধীন 

ধাহাদের ভাত সহ হয় না, তাহারা ছুইবার | হইয়াছিলেন। আমি তাহাকে ছুইবার ফেন 

ফেন গালিয়া “সেই ভাত খাইবেন। চাউল | গালিয়া সেই ভাত খাইবার উপদেশ দিয়া- 

অর্ধ সিদ্ধ হইলে একবার ফেন গালিতে হইবে, | ছিলাঁম। ইহাতেই তাহার আর জর হয় 

তারপর আবার নূতন জল দিয়! সিদ্ধ করিয়া । নাই। 

চাউল খুব গলিয়া গেলে আর একবার ফেন আধূর্ধেদ শান্ত্রে--ভেষজ দ্রব্যের কাঁথেব 

গালিতে হইবে । এই উপায়ে প্রস্তত করা | সহিত অন্নের মণ্ড প্রস্তত করিবার ব্যবস্থ 

অল্প আহার করিলে, তাহা অতি শীত্ব--এমন | আছে পাঠকগণের অবগতির জন্ত আমর! 

কি, একঘণ্টায় হজম হইয়া যায়। 'রস্ঠ | ক্রমশঃ তাহ! লিপিবদ্ধ করিব। 
হইবার আর ভয় থাকেনা । (ক্রমশঃ) 

শ্রীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্ঘ। 

পুরাতন পীড়ায় পঞ্র্গটা প্রয়োগ । 
---3*১ 

(বৃদ্ধ বৈগ্ভের লিখিত ) 

মকরধবজের পরই “পঞ্ঞ্টী” একটা উল্লেখ | বিশেষ ; বিশেষতঃ পূর্বোক্ত রোগ গুলির সহিত 
যোগ্য সিচ্ধকল রসৌষধ। পুরাতন পেটের | যর্দি রোগীর শরীরে শোথ প্রকাশ পায় তাহা 

পীড়ায় পর্পটীর তুল্য উৎকৃষ্ট গধধ বোধ, হয় | হইলে পর্গটাই তাহার একমাত্র ওষধ। পঞ্সটা 
পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নাই। গ্রহণী, অতি- | প্রয্নোগে আমি শত শত শোথযুক্ত আসন্ন 
সার, গ্রকাহিকা [আমাশয় ও রক্তামাশয় ]-| মৃত্যু উদরাময় রোগীকে মৃত্যুপথ হইতে 
প্রভৃতি প্রাণঘাতী রোগে-_প্পর্গটী” অমৃত | ফিরাইয়া আনিতে সমর্থ হইয়াছি। কবিরাজ 



ওয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা ] পুরাতন গীড়ায় পর্জটা প্রয়োগ । ১৫ 

মহাশয়দের কাছে পঞ্গটীর পরিচয় দেওয়া-_ 

ধষ্টতা মাত্র, তথাপি বর্তমান প্রবন্ধে আমি 
পর্লটীর কথাই আলোচন! করিব। 

পপর্ঘটী” অনেক রকম আছে। যথা-_ 
“রস পঞ্সটী” "ন্বর্ণ পর্জটী”, “লৌহ পঞ্মণটা”, 
“তাম পঞ্মটী” “মকরধ্বজ পর্গ টা” ইত্যাদি । 

কেহ কেহ আবার-“বজক্ষার” নামক ওষধকে 

সোহাগ করিয়া “ক্ষার পঞ্সণটী” ও “সুত্র পপ্ন টী” 

নাম দিয়া থাকেন। পঞ্রটীর মধ “বিজয় 

পর্ঘটা” ও “ন্বর্ণ পপ্মটী”-_-এই ছুইটি কিছু ব্যয় 

সাধ্য। ইহাদের অভাব “রসপপ্লটা”, “লৌহ 
পঞ্টী” এবং পঞ্চামৃত পর্টার দ্বারাই পূরণ 
হইতে পারে। 

রস পঞ্সটা। 
“রস পর্গটী” প্রস্তুত করা সর্বাপেক্ষা 

সহজ । ইহার উপাদান__কেবল পারা ও গন্ধক 

মাত্র । প্রথমে পারা ও গন্ধককে শোধন 

করিয়া লইতে হইবে। 

গন্ধক শোধন | ৮ ভরি গম্ধক লইয়া 
একখানি লোহার হাতার উপর রাখ। পূর্বে 

হাঁতার ভিতর দিকে একটু গব্যব্ৃত মাখাইয়া 
লইলে ভাল হয়। তারপর এ হাতা নিম 

অগ্নির উত্তাপে চড়াও । তাঁপ লাগিয়া গন্ধক 

যেমন গলিতে আরম্ভ করিবে, অমনি একটু 

একটু করিয়া তাহা, জল ও ছুগ্ধ পূর্ণ একটা 

পাত্রে ঢালিতে থাকিবে । পরে সেই পাত্র হইতে 
গলিত ,অথচ জমাট গন্ধক তুলিয়া, বেশ 

করিয়া জলে ধুইয়া, রৌদ্রে শুকাইয়া' লইবে। 
ইহাই হইল গন্ধক শোধমের সহজ নিয়য়। 

পরা শেধন । পারা ৮ ভরি, ছাড়ানো 
রন্থুনের কোয়া ৮ তরি--একত্রে একখানি 
পাথরের খলে মাড়। মাড়িতে মাঁড়িতে যখন 

০ পপ এপ পাপ এপ 

তাহাতে অল্ন পরিমাণে জল দিয়া আবার 

মাড়িবে। ইহাতে পারা খলের তলায় পড়িবে 
রন্গুন বাটা উপরে থাকিবে । এইবার রম্গুন 

বাটা ও জল টুকু ধীরে ধীরে ফেলিয়৷ দিয়! 
পারা শুদ্ধ খলখানি, রৌদ্রে রাখিবে। জল 

নিঃশেষ হইয়া গুকাইয়া গেলে মোটা 
কাপড়ে পারা ছাঁকিয়৷ লইবে। ইহাতে পারা 
শোধিত হইবে । 

পর্গটার প্রস্তত প্রণালী ।-২এই 
রূপ শোধন করা গন্ধক ২॥০ ভরি ও পার! 

২০ ভরি ওজনে লইয়! নুড়ী দিয়া ধীরে ধীরে 

লঘু হস্তে মাড়িবে। মাঁড়িতে মাঁড়িতে পারা" 
ও গন্ধক একত্রে মিশিয়া খুব কালো হইবে। 
যখন দেখিবে পারদের কণা! আর দেখিতে 

পাওয়া! যায়না, অধিকস্ত খলের তলায় চট্ট 

বাধিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন উহা খল 

হইতে উঠাইয়। অন্তাত্র রাখিবে। এই পারা 

গন্ধকের মিশ্রণের নাম--“কজ্জলী |” কজ্বনী 
প্রস্তুত হইলে একখানি লৌহের হাতা, খানিক 

টাটুকা গোবর, ছুই একখানা কচি কলার 

পাতা, একখানি ছোট থুস্তী [খুন্তী এমন 
হওয়া চাই-_যেন পূর্বোক্ত হাতার মধ্যে 
ফিরিতে ঘুরিতে পারে ] এবং একটু গাওয়া 
বৃত যোগাড় করিয়া লইবে। 

তারপর কতকগুলি শুকৃনো কুলের কাঠ 

পোড়াইয়া অঙ্গারের স্তপ প্রস্তত করিবে । এই 

অঙ্গার স্তূপের পার্থেই টাটকা গোবর দিয়া 
একটী ছোট খাটো বেদী গড়িয়া লইবে। 

বেদীর উপর কচি কলাপাতা বিছাইয়! দিবে। 
আর একখও্ কলারপাঁতে খানিকটা গোবর 

পুরিয়া একটী পৌঁটল! বাধিয়া রাখিবে। 
এইবার লোহার হাতায় একটু ঘি মাথিবে, 

সমস্ত রক্থুন বাটা খুব কালে রঙ হইবে, তখন এবং তাহাতে আন্দাজ ২ ভরি কজলী ঢালিয়া 
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দিবে। পরে কজ্জলীপুর্ণ হাতা খানি- পূর্ব 
কথিত কুলকাষ্টের অঙ্গারস্তূপের মধ্যে 
বসাইবে। হাতার পার্থের কজলী প্রথমেই 
গপিতে আরম্ভ হইবে, মেই সময় খুস্তিথানি 
দিয়া ধীরে ধীরে হাতার মধ্স্থিত কজলী 

দু'টিয়া দিবে। সমস্ত কজলী গলিয়া যাইবা- 
মাত্র, সেই ষে গোবরের বেদী-_বাহাঁর উপর 

কলাপাতান আচ্ছাদন দিয়া রাখিয়াছ-_ 

তাহাত্বই উপর দ্রব কজলী ঢালিয়! দিবে। 
অমনি আর একজন সাহায্যকারী কলাপাতা 

বাধা গোবরের পৌটলাটা দিয়া, বেদীর উপর 

শালা তরল কজ্বলীর উপর চাপ দিবে। এইরূপে 

যে ওষধ প্রস্তুত হইবে--তাহারই নাম “রস 
পর্পটী”। 

পঞ্চামৃত পর্সটী।_৪ ভরি কজ্জলীর 
সহিত আবার ২ ভরি শোধন করা গন্ধক 

মিশাইয়া পুনরায় মাড়িবে, পরে তাহাতে জারা 
লৌহ ১ ভরি, জারা অত্র ॥* ভরি, এবং জার! 

তামা ।০ চারি আনা দিয়া উত্তমরূপে মিশাইবে। 

শেষে পূর্বোক্ত নিয্মে পর্গটা পাক করিবে। 
ইহার নাম - প্মৃত পর্গটি। 

লৌহ পর্গটী ।-ছই ভরি কজ্জলীর 
সহিত ১ ভরি জারা লৌহ মিশাইয়া, পূর্বোক্ত 
নিয়মে পর্গটী পাক করিলেই-_-«লৌহ পর্মটা" 
প্রস্তুত হইল। 

কোন্ রোগে কোন্ পর্পটা 
ব্যবহার্য | জীর্ণ ও বিষম 

জরে, কফজ শোথে, শোথধুক্ত পাও রোগে, 

শোথধুক্ত গ্রহণী, অথবা পোথ রহিত গ্রহণী 
রোগে, পুরাতন প্রবাহিকায় -“রস পর্পটী 

প্রয়োগ করিবে। 

শোথধুক্ত, জরযুক্ত, পিস্তজ পাওুরোগে, 

ধরুৎ বিকার জাত শোথে, শোথঘুক্ত বা শোথ 
১১১১ 

গা 400৮০ পচ অস্ত পা হাউ জা প্ কি 

রহিত গ্রহণী রোগে, পুরাতন সরক্ঞ প্রবাহিকায়, 
সর্বাবিধ পুরাতন অতিসারে--পঞ্চামৃত পর্মটি 
অত্যন্ত ফলপ্রদ । ইহা অনেক স্থলেই আমি 

পরীক্ষা করিয়াছি । 

রোগীর দেহে রক্কের শোণিকা অর্থাৎ 

লালকণ! কমিয়৷ গেলে, রক্তে জলীয় ভাগ বৃদ্ধি 

পাইয়া শোথ জঙন্মিলে, লৌহ পর্পটা প্রয়োগ 
করিলে চমৎকার ফল পাওয়া যায়। উদরী 

রোগে লৌহ পর্জটী চমৎকার ওষধ। 

সেবনের নিয়ম ।- প্রথম দিন প্রাতঃ- 
কালে ( বেলা ৯ টার মধ্যে) ১ রতি ওজনের 

পর্গটা লইয়া, ২৪ ফৌঁটা মধু দিয়া কিছুক্ষণ 
ধীরে ধীরে মাড়িবে, মাড়া হইয়া গেলে তাহাতে 

১ ঝিনুক বল্ক ছুদ্ধ দিয়! বেশ করিয়। গুপিয়া 

রোগীকে খাইতে দিবে । দ্বিতীয় দিন ২ রতি 

পর্পটী দিবে। এইরূপে এক এক দিন এক 

এক রতি বাড়াইয়৷ ১০ দিনে ১০ রতি পর্য্য্ত 

বাড়াইবে। এই ১* দিনেই আরোগ্যের লক্ষণ 
প্রকাশ পাইবে। তা"রপর আবার প্রতিদিন 
১ রতি করিয়া ওষধের মাত্রা কমাইতে 

হইবে। ১০ দিনে ধাহার রোগ না কমিবে, 

তাস্কাকে ১৭ রতি মাত্রায় আরও কিছুদিন 
ওষধ প্রয়োগ করিবে । শেষে ১ রতি করিয়া 

প্রতিদিন মাত্রা কমাইয়া এক রতিতে নামিলে 

--ওধধ সেবন বন্ধ করিয়া! দিবে। 

রোগী যে দিন হইতে পর্ন টা সেবন আরম্ভ 

করিবে, সেই দিন হইতে লবণ ও জল খাইবে 

না। নির্জল হুপ্ধ বল্ক! গরম করিয়া__সেই 
ছুগ্ধের সহিত পুরাতন তঙুলের অন্ন তক্ষণ 

করিবে। চিনি ও মিছরীর গুঁড়া খাইতে 

পারিবে। পিপাসা পাইলে একটু একটু ছুথ্ধ 
পান করিবে! অসম পিপাসা হইলে, 
দাড়িমের রস, কমলা! লেবুর রস, ইক্ষু রস, 
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এবং অন্ন মাত্রায় শাসশৃন্ঠ ডাবের জল-- | 
থাইবে। 

পঞ্স”টী সেবনকালে জলপান করিলে যদিও 

অন্ত কোনও বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা নাই-_ 

তথাপি পর্লটী সেবনের সফল পাওয়া যায় না। 
স্থতরাং জলপান বন্ধ রাখা বড়ই আবশ্তক। 

আর শোথ, পাওু প্রভৃতি রোঁগে - দেহের 

রক্ত কমিয়৷ গেলে, ডাক্তারেরাও লবণ ভক্ষণ 

নিষেধ করেন। যেসকল রোগে শরীর রক্ত 

হীন হইয়া পড়ে, পেঁই সকল রোগে লবণের 

পুরাতন গীড়াষ পর্গটী প্রষোগ। ১৭ 
পরশ আক মত সন 

পঞ্স-টাতে_ শিশুর এবং বৃদ্ধের খুব শী 

উপকার হয়, যুবার দেহে পঞ্প'টা একটু বিলম্বে 

৷ শক্তি প্রকাশ করে ।* 
যাহারা অত্যন্ত মাছ মাংস খায় এবং 

যাহারা মাদক দ্রব্য সেবী, তাহাদের দেহে 

পর্জটী প্রয়োগে আশানুরূপ ফল পাওয়া 

যায় না। 

. বর্ধাকাল ও শীতকালে--পর্গটী প্রয়োগ 

করিলে, শীঘ্বই উপকার দেখা যায়। 

যে রোগী পর্ঘটী সেবন করিবে, তাহাকে 

অপকারিতা ৰহুযুগ পূর্বেই ধাষিরা বুঝিতে । _-আলোকমর খটখটে শুকৃনো ঘরে রাধিবে। 

পারিয়াছিলেন। পর্পটা সেবনের গ্রাময়-_ 
লবণও বন্ধ রাখা চাই । 

পঞ্পণটা সেবন ছাড়িয়া দিলেও ২১ সপ্থাহ 
-_লবণ ও জল বন্ধ রাখা ভাল। ক্রমে ক্রমে 
- উহা সহাইতে হয়। 

নব প্রস্থতা নারীর শরীরে যদি শোথ দেখা 

যায়, অথব! প্রন্থতি যদি সুতিকা-গ্রহণী রোগে 

আক্রান্ত হ'ন,__তাহা হইলে বিশেষ বিবেচনা 
পূর্বক পঞ্সটী প্রয়োগ করিবে। পর্সটী-_. 
শোথ ও কুতিকা-গ্রহণীর শ্রেষ্ঠ ওঁষধ বটে, 

কিন্তু প্রস্থতির জরাযুক্ষেত্র যদি ক্লেদশূন্য না 

হয়, কিন্বা গ্রসবদ্বার দিয়া যদি দুর্গন্ধযুক্ত শ্রাব 

হইতে থাকে, অথব৷ প্রশ্থতির বস্তিদেশে ( তল. 

পেট ) ভার বোধ বা বেদন! বিদ্যমান থাকে, 

তাহ! হইলে কখনও পর্গ টা ব্যবস্থা করিও না। 
পর্সটী প্রস্তত করিতে হইলে, টাঁটুকা 

কঙ্জলী ব্যবহার করিবে.।. পুরাতন (অনেক 

দিনের প্রস্তত) কজ্জবলীতে পঞ্পণটী ভাল হয় না। 

গন্ধক শোধন বা! পর্স টা প্রস্তুতের পূর্বে _ 
হাঁতাক়্ ঘ্বত মাখাইয়৷ লইবার উদ্দেশ্ত-_-উহাতে 

গন্ধক ও কজ্ছলী শীত গলে, আগুণের তাপে 
জবলিয়! পুড়িয়া যায় না। 

আশ্বিন_-৩ 

বেশী শ্নান করিতে দিবে না। প্রয়োজন 
বুঝিলে, গরম জলে, গা” মুছিবার ব্যবস্থা 

করিবে। 

পপ্মণটী “দবনের পর রোগী আধঘণ্টী কাঁল 

চুপ করিয়া শুইয়া থাকিবে, নড়িবে চড়িবে 
না। কাহারও সঙ্গে কথাও কভিবে না । 

পর্গটা সেবনের পর, তান্ুল চর্বণ করিবে। 
আর একটা পপ্পটা আছে--তাহার নাম 

-_-পসর্বেশ্বর পর্মটী”। বঙ্গদেশের কবিরাজ 

গণ--ইহা বড় একটা ব্যবহার করেন না। 

কিন্তু পঞ্চিম দেশীয় হিন্দস্থানী বৈদ্চগণ ইহা 

সর্বদাই ব্যবহার করেন। এই পর্সটী, ঘ্বৃত, 

মধু বা মাখনের সহিত সেবন করিতে হয়|. 

বক্ষা, পুরাতন জর, হৃদ্রোগ, মেহ, অশ্মরী 

প্রভৃতি রোগে এই পঞ্সণটী বড়ই ফলপ্রদ। ইহার 

উপাদান _. 
হিন্থুল_১ ভরি, 
গন্ধক-_-১ ভরি, 

প্রবাল ভন্ম 1 আনা, 

অভ্র ভন্ম-1০৭ ১, 

লৌহ ভন্ম-_০ ১৮ 

রসাপ্তন ॥০ 
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হরিতাল--%০ ১ রতি। এই পঞ্গটী দেবনে গা” বমি বমি 
মনঃ শিলা-%ৎ করিলে, ঘোল খাইতে দিতে হয়। আমি 

তাম্র ভম্ম--%০ একটা স্ত্রীলোকের ঘৌকালীন জর--এই পর্গটা 
এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া, 1 প্রয়োগে ১২ দিনে বন্ধ করিয়াছিলাম। আমার 

প্রথমে অর্জুন ছালের ক্বাথে, তারপর | চিকিৎসাধীনে আসিবার প্রায় ১ মাস পূর্বে, 
বেড়েলার কাথে, তারপর ঘ্বতকুমারীর রদে | রোগিণী ডাক্তার কর্তৃক পরিত্যক্ত 

ভাবনা দিবে। পরে পঞ্মটার মত পাক : হইয়াছিল। 
করিবে। ইহার মাত্র'-- ২ রতি হইতে; ভীদদানন্দ সেন গুণ্ড কবিরাজ । 

উঞ্জোদকের উপকারিতা । 

পরলোকগত ডাক্তার হেমচন্ত্র সেন এম | বর্ষে এত নবনারী অজীর্ণ-ম্যালেরিয়া! ও কলেরা 

ডি--আমার বিশিষ্ট বন্ধু, ছিলেন। প্রাচ্য ও 1 -_মারা পড়ে, ইভার এক মাত্র কারণ-_নিম্মল 

পাশ্চাত্য--উভয় চিকিৎসাবিজ্ঞানে তাহার | জলের অভাব। তিনি বলিতেন__কেবল মাত্র 

অসাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল । তাহার বিজ্ঞান | উষ্কোজল পন করিয়া পল্লীগ্রামের লোক গুলা 

বিষয়ক বহু প্রবন্ধ বাঙ্গালার বহু সাময়িক পত্রের ; পূর্বোক্ত মারাম্মক রোগ সমূতের হস্ত হইতে 
অঙ্গ একদা অলঙ্পৃত করিত। পরিত্রাণ পাইতে পারে। 

পল্লীবাসের সর্বপ্রধান অন্তরায় - জলকষ্ট। ; বাস্তবিক এদেশের অধিকাংশ রোগই জলের 
অনেক সময় পল্লীবাসিগণকে পঙ্কিল জল পান | দোষে ভইয়া থাকে । অতএব জল সম্বন্ধে ছুই 
করিয়া প্রাণ ধারণ করিতে হয়। একদিন: চারিটা কথা সর্ধ সাধারণের জানিয়া রাখা উচিত। 

এই জলকষ্ট-প্রসঙ্গে হেমচন্দ্রের সঙ্গে আমার |  জলকে বিশুদ্ধ করিবার সর্বাপেক্ষা সহজ 

কথাবার্তা হয়। সেই সময় তিনি উষ্ণজলের | ও সুন্দর উপায় জল আগুণে ফুটাইয়! ছাঁকিয়া 

উপকারিতা সন্বন্ধে-_-আমার কাছে তাহার | লওয়া। এরূপ জলে সংক্রামক রোগ জন্মিতেই 

মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার কাছে । পারে না। আমর। অনেকেই দেথিয়াছি-- 

বিয়া আমি সেই অমূল্য উপর্দেশের নোট | কলেরা, কয়েক প্রকার জর, কৃমি, উদরাময় 

লইয়াছিলাম। পাঠকগণের অবগতির জন্ত । প্রভৃতি ব্যাধি দুষিত জল হইতে উৎপন্ন হইয়া 
এই প্রবন্ধে তাহা! লিপিবদ্ধ করিলাম । থাকে। সুতরাং জলকে আগুনে ফুটাইয়া 

হেমচন্্র পল্লীগ্রামেক্কু লোকগণকে জল | ছাঁকিয়! লইয়া সেই জল ব্যবহার করিলে 

গরম করিয়া! পাঁন করিতে অনুরোধ করিতেন। | উক্ত রোগ গুলির হস্ত হইতে অতি সহজেই 
তাহার বিশ্বাস ছিল-_বঙ্গদেশে এই যে বর্ষে | নি্ষৃতি পাওয়া যায়। 



৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা) উষ্চোদকের উপকারিতা । ১৯ 
80 ররর স্পিরিট টি সী শী উরস 

খালি পেটে গরম জল পান করিলে 

অম্নজনিত বুকজাল! এবং অন্ন ঢেকুর ওঠ 

নিবারিত হয়। 

২। আহার্ধ্য পদার্থ জীর্ণ না হইলে, 

পাকস্থলীতে এক রকম বিষাক্ত পদার্থের 

উৎপন্তি হইয়া থাকে । গরম জল পাঁন করিলে 

১। 

সেই বিষাক্ত পদার্থ মলদার দিয়া বাহির হইয়া 

যায়। 

৩। গরম জল পান করিলে বেশ কোষ্ট 

পরিফার হয় । 

জল পান করিলে প্রআাব পরিষ্কার হয়। 

ধাহাদের প্রস্রাবের পীড়া আছে (অর্থাৎ প্রশ্রাৰ 
অন্ন অল্প হয়, প্রস্রাবের বর্ণ_রক্ত বা পীত 

এবং ধাহাদের প্রস্রাব অতিরিক্ত ক্ষারযুক্ত 

বলিয়া প্রত্রাব কালীন মৃূত্রদ্ধার জালা 
করিতে থাকে ) তাহারা গরম জল পান 

কবিবেন। 

১০। গরম জল পাঁন করিলে শরীরের 

মেদ বৃদ্ধি নষ্ট হয়। 
১১। গরম জলে কিঞ্চিৎ সঙ্জিক্ষার প্রক্গেপ 

৪। গরম জল পানে আমাশয়ে বা। দিয় পান করিলে, যর্তের ভিতর পিন্ত সঞ্চয় 
পাকস্থালী হইতে গাট শ্রেম্া বিদূরিত হয়, 

উদরে শ্লেম্সা জমিয়া থাকিলে জীর্ণশক্তি কমিয়া 
যায়। গরম জল পানে এ দোষ থাকেনা । 

জাত--পাথুবী জন্মিতে পারে না। সঙ্জিকার 

সকল বেণের দোকানেই পাওয়া যায়। 

১২। . পিন্ত অবরুদ্ধ ভইস়্া থাকিলে যকৃতে 
৫ | গরম জল পাকাশয় হইতে যর । এক রকম শুল হইয়া থাকে, _এই শুল_-- 

প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া পিত্ত নিঃসরণের 

সাহায্য করিয়া থাকে । 

৬। গরম জল শুষ্ক কাসের মহৌষধ । 
যাহারা শুষ্ক কাসিতে কষ্ট পান, কাসিয়া 

কাদিয়! পেটে বাথ ধরে, অথচ শ্রেম্মা কিছুই 
ওঠে না, তাহার! যদি রাত্রিকালে শয়ন করিবার 

অব্যবহিত পুর্বে এক আনা সৈন্ধব লবণ সহ 
,দেড় পোয়া আন্দাজ গরম জল খাইতে পারেন, 

পূর্বোক্ত বিধানে গবম জল মুহুমুছ 

পাঁনে আরোগ্য হইতে পারে। 
১৩1 লবণ মিশ্রিত জল ঈষদুষ্ণ অবস্থায় 

পাঁন করিলে জর, বিস্চিকা, শোণিতআব 

প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকার করিয়! থাকে। 

২ রতি লবণ এক ছটাঁক জলে মিশাইয়া 

খাওয়াইতে হয়। এইরূপ ভাবে প্রস্তত 

লবণাক্ত উঞ্ণ জল পিচকারী দিয়া মলঘাবে 
তাহা হইলে তাহাদের কফ তরল হইয়া | প্রয়োগ করিয়া হেম বাবু ২৩ুটী মৃতপ্রায় 

যাইবে, ফলে- কাঁসির কষ্ট অনেকটা কমিয়া 
যাইবে। 

৭। গরম জল হাঁপানির ব্যায়রামেও 

বিশেষ উপকারী। শ্বাস কৃচ্ছের সময় লবণ 

সহ পান করিতে ভয়। 

৮। গরম জল পানে বাত রোগ আক্র- 

মণের আশঙ্কা দূর হইয়া যায় । ফাহাদের বাত 
আছে, তাহাদের বাতও ভাল হইয়া যায়। 

৯। খালি পেটে আধ সের আন্দাজ গবম 

রোগীকে পুনর্জীবিত করিয়াছিলেন । 
১৪। নৃতন জরের প্রথমাবস্থায় উদরের 

অভ্যন্তর গাত্র আমরম ব৷ কফ কর্তৃক আচ্ছন্ন 

হইয়া! থাকে। এইজন্ত নৃতন জরে পিপাঁসা 

হইলে, জল পান করিলে সে জল উদ্দরে 

শোধিক! হয় না। এই জন্য জল পানে পিপাসা 
থামেনা, পীত জল ও বমন হইয়া যায়। কিন্ত 
গরম জল পান করিলে, তাহা উদরে শোধিত 

হয়, পিপাসাও দূর হয়। 
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১৫। োজনের অব্যবহিত পরে জর 

হইলে, তৎক্ষণাৎ লবণ মিশ্রিত গরম জল পান 
কবিলে ভুক্তদ্রব্য বমি হইয়া উঠিয়া যাঁর তাহা 

আর উদরে থাঁকিয়! বাম্পাকাবে বিষাক্ত হইতে 
পারে না। 

১৬। লবণ মিশ্রিত গরম জল বমন কারক, 

আবাব বমন নাশক । তবে বমন নিবারণ 

করিবার জন্ত অত্যুঞ্ণ গরম জল ব্যবহার 

করিতে হইবে, অথচ ষতটা গরম - রোগী সহা 
করিতে পারে, জল তত গবম চাই এবং 
সেই জল-_মুুমহু অল্প পরিমাণে পান কবাই 
বিধি। 

১৭। গবম জল 

ক্রিয়া বদ্ধিত হয়। 

১৮। মৃত্রযস্ত্রের প্রদাহে গবম জল বিশেষ 

উপকারী । 
১৯। গরম জলের ভাপরা লইলে বাত 

বোগ এবং শোণিত হু আরোগ্য হইয়! থাকে । 
২০। গরম জলের বাস্প--গলার ভিতব 

প্রবিষ্ট হইলে স্বরভঙ্গ ও বহুবিধ গলরোগ 
আরোগ্য হইয়া থাকে । 

২১। নিঃশ্বাস বাবুর সহিত গরম জলের 

বাম্প ফুস্ফুসে প্রবিষ্ট হইলে-_ ফুস্ফুসের প্রদাহ 
কমিক যায়। 

২২। অকুক্ত ব্যক্তি দি চার মত উষ্ণ জল 
অল্পে অল্পে পান করে-_-তাহার হজম শক্তি 

বাড়ে। 

২৩। ল্ুস্থাবস্থায় নিয়ম কবিয়। প্রত্যহ 

একপোয়া গরম জল খাইলে__শরীরের দুষিত 
মল নির্বিক্ে নির্গত হইয়া যায়,_কোন রোগ 

পানে স্বেদনিঃসবণ- 

সোপ শ্পস্পিীপিসিিস ০সপ্প্প সপ প্রা. আস যিনি 
টি ০৯ সে পা ৮ ৫ তা জী শপ পি সী 

পরিহার, এহন 

আক্রনণের সহসা আশঙ্কা থাকে না । এই 

জলের মাত্রা একপোয়া হওয়া উচিত । উষ্ 

জল পানের ২৩ ঘণ্ট! পরে--তবে আহার 

করিবে। 

২৪। ঈষতুঞ্চ জল অন্ধ প্রহরে পরিপাক 

হয়। উষ্ণ জল শীতল করিয়! পান করিলে, 
তাহা! এক প্রহরে জীর্ণ হয়। কিন্তু শীতল 

জল পরিপাঁক করিতে ছুই প্রহর সময় লাগে । 

২৫। কেবল মুচ্ছা রোগে, রক্তাধিক্যে, 
দাহ থাকিলেও স্ুবাপান জনিত রোগে এবং মাথা 

ঘোরায়-_উক্ত জল পান করা বিধেয় নহে । 
২১। গবমজল পানে অভ্যন্তর দেশে স্বেদ 

দেওয়াব কার্য হইয়া থাকে । 

২৭। পার্খ্শুল, অতিসার, বাত, গলগ্রহ, 

আখ্মান, স্তিমিত কোষ্ঠ প্রভৃতি রোগে শীতল 

জল একেবারেই বঞ্জন করিয়া গরম জল 

ব্যবহার করিবে। 

২৮। নুতন জবর, অরুচি, গুল্ম এবং বিদ্রধি 

রোগে ও শীতল জলের পরিবর্তে গরম জল 

ব্যবহাব করিবে। 

২৯। গরম অলে ন্নান হূর্বল দেহে সালসার 

কার্ধ্য করিয়া থাকে । 

৩৯ । যাহাদের রোগ ভাল হইয়াছে--অথচ 

শরীরে বল হয় নাই__তাহার! গরম জলে নান 

করিবে। 

গরম জলের গুণ আমাদের আয়ুর্বেদ বেত 

খধিগণ-_সত্যযুগে কীর্তন করিয়াছেন । পাঠক- 
গণের আগ্রহ দেখিলে, ক্রমশঃ তাহা লিপিবদ্ধ 

করিব। 

শীমতীশচন্ড্র রায় এম. এ । 
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কবিরাজী মত ।-বিরুদ্ধ ভোজন, সান্লিপাতিক প্রদরে- শ্রাব, কখনও মধুর 
অধ্যশন (জজীর্ণের উপর ভোজন, ) | মত, কখনও ব ঘ্বত মিশ্রিতের মত, কখনও ঝ৷ 

অজীর্ণণ. মগ্ধপান,। গর্তপাত, অতি | চর্ধির মত, কখনওব! হল্দে রঙ, অত্যন্ত 
মৈথুন, অশ্বাদিযানে অতিরিক্ত ভ্রমণ, অধিক । ভর্শন্ধ। এ প্রদর ভাল হয় না। নিরন্তর 
পথত্রমণ, শৌক, অভিঘাত, ভারবহন; উপ-। অতিরিক্ত আব হইতে থাকিলে, এবং তালার 

বাসারদির জন্য ধাতুক্ষয়, দিবানিদ্রা-_ ইত্যাদি | সঙ্গে জর, গায়ের জালা, পিপাসা প্রভৃতি 
কারণে স্ত্রীলোকদিগের চারি প্রকার প্রদর । উপসর্গ দেখা দিলে, রোগী দিন দিন দুর্বল 

রোগ হইয়া থাকে। ৃ হইয়া পড়িলে--তাহার শরীরে রক্তাল্পতা 
বেদনা এবং অঙ্গনর্দের সহিত অতিশয় ঘটে। এরূপ রোগিণীও প্রায় বাঁচেনা। 

আব হইতে থাকিলে, তাহারই নাম প্রদর ৰ আর একপ্রকার প্রদর আছে__তাহার 
রোগ । ছুর্ববলতাভ্রম, মূচ্ছণ, মোহ, তন্ত্রা, | আাব__ঠিক্ জলের মত। প্রচুর পরিমাণে 
প্রনাপ, আক্ষেপ, দাহ, তৃষ্ণা এবং দেহের ৰ অাঁব হয়। রোগিণীর মাথা ঘোরে, ব্রহ্মতালু 

পাও্তা-এইগুলি প্রদর রোগের বর্ধিত | জালা করে, বুফ ধড়ফড়, করে,__তুক্তদ্রব্য 

লক্ষণ। জীর্ণ হয় না__বিদাহ জনিত বুক জাল! করে। 

বাতিক প্রদরে__আবের বর্ণ কতকটা ! ইহার নাম “জলপ্রদর+”, চলিত কথায়--"জল- 
গোলাপী রঙের, কখনও ব৷ মাংস ধৌত জলের | ভাঙ্গা” বঙ্গে। 

মত, ফেনা মিশ্রিত, আব অল্পে অল্পে হয় বলিয়া ডাক্তারী মত |-ডাক্তারী মতে 

তলপেট, কটিদেশ এবং উরুদেশে বিন্ধনবৎ | প্রদর একটা রোগ নহে--একটা লক্ষণ 

যন্ত্রণা হইয়া থাকে । | মাত্র। অনেক রোগে উপসর্গের 
পৈত্তিক প্রদরে-_শ্রাবের বর্ণ কখন পীত, ! মত এ লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। প্রদরের 

কখনও নীল, কখনওবা কৃষ্ণবর্ণ। যখন | শ্রাব বুঝিতে হইলে, প্রথমে স্বাভাবিক আব 

আব হইতে থাকে, রোগিণী শ্রাবকে উষ্ণ মনে ; বুঝিতে হইবে 1 স্বাভাবিক শ্রাব_-স্কোয়েমাস 
করে, স্রাব প্রবলবেগে হয় -তথাপি যন্ত্রণা | ইপিথিলিয়ম হইতে নির্গত হয়, তাহাতে লসিকা 

থাকে, গাবঝিম্ বিম্ করে, গাত্রদাহ খুব | মিশ্রিত থাকে। যোনির অভ্যন্তরভাগ আবের 
বোধ হয়। | পাতলা স্তর দ্বারা আবৃত ধাঁকে । এই শ্রাব-- 

শ্নৈষ্মিক প্রদরে--আব পিচ্ছিল, অশাস্টে ৷ অত্যন্ত তরল, শ্রাবের পরিমাণ বেশী হইলে, 

গন্ধ, বর্ণ--কখন পীত, কখনও মাংসধোয়া , একটু, একট, জমিয়া যাঁর, তাহাতে 

জলের মত। সুতার মত পদার্থও দেখিতে পাওয়া যায়। 



২ আযুরেবেদ-_আশ্বিন, ১৩২৫। [৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
পাস আসি তে জে আপতলতিসররটি 

কুমারীর গ্রবং স্বাভাবিক গর্ভাবস্থায়, আ্াবে পাওয়া যায়। সময় সময় ভেজাইনা বাসিলাস্ 
অধিকাংশ সময়__ভেজাইনা বামিলাম্ পাওয়া ূ ও মোনিলিয়৷ ও বর্তমান থাকে । 
যায়। কথনও বা সামান্ত ফঙ্গলও থাকে। অধিক পুরুষ সংসর্গ, অতিরিক্ত সঙ্গম, 

ইহা! মোনিলিয়া ক্যাণ্ডিডি নামে পরিচিত। অস্বাভাবিক সঙ্গম, পরিফ্ষার করিবার জন্য 

কিন্ত বোগজনিত আবে-_ইহ1 একেবারেই ৷ সাবানাদি ক্ষার পদার্থ ব্যবহার, প্ুনঃ পুনঃ ডুস্ 

দেখিতে পাওয়া যায় না। আ্াবে_- 1 প্রয়োগ--ইত্যার্দি কারণে স্বাভাবিক আব-- 

ম্তাকটিক আসিড. থাকে বলিয়াই ভেজাইনা ূ রোগজ শ্রাবে পবিণত হইতে পারে। 

বাসিলাস দেখিতে পাওয়া যায়। অ্যাসিড, শ্াব কখনও শুভ্র-সরের মত, খুব অন্ন। 

না থাকিলে বাসিলাসেরও অস্তিত্ব থাকে এত অল্প যে, অনেক নারী ইহাকে রোগের 

না। মধ্যেই ধরেন না। 

, নবজাত কন্তার ও স্থতিকাবস্থায় আবে খ্রেম্সার আধিক্য থাকিলে, তাহা 

আবে বাসিলাস বর্তমান থাকে না। ্ ্ চটচটে হয়। এইবপ আঁব কখনও আর্তব 
সময়ের আাবের প্রতিক্রিয়া- সমক্ষারাম্ ৷ | নিঃ নরণেব পূর্বে, কখনও বা পরেও হয় । 

থাকিলে ষ্র্যাফিলোর কোকানম্, রা নৃতন মেহ ও পুবাঁতন এগ্ডো মিট্রাইটিস্ 

কাস প্রভৃতি রোগের উৎপাদক জীবাণু পরি- ৰ থাকিলে-_পুয মিশ্রিত পীত বা সবুজ বর্ণেব 
বদ্ধিত হইতে পারে না। লোকিয়৷ প্রভৃতি : ৷ আব হইয়া থাকে । 

অাবে,_ভেজাইনা বাসিলাস্ বর্তমান না ৰ জননেক্দ্িয়ের অত্যধিক উত্তেজিত হইলে 
থাকার জন্ত-স্তাপ্রোফাইটস্ ও ষ্টাফিনো- ৷ জলের মত জ্রাব হইয়া থাকে । কখন কখন 

কোকাস্ ইত্যাদি পরিবদ্ধিত হয়। ৷ ক্যানসার হইতেও এইরূপ শব হয়। 
রোগজনিত আ্রাব--তরল, বর্ণ নানারকম, পৃষের পরিমাণ অল্প খাঁকিলে, শুভ্রত্রাব__ 

কখনও ঈষৎপীত, কখনও শুভ্র কখনও পাঁটল, শ্বেতপ্রদর নামে অভিহিত হইয়া থাকে । 

কখনও সবুজ, কখনও আরক্ত, আবার কখনও | ক্ষতজন্য, পেশারী অনেক দিন আবদ্ধ 
পুষের মত। রক্তের ভাগ বেশী থাকিলে-- | থাকিলে ক্যানসাব হইলে,_আঁব অত্যন্ত দুর্গন্ধ 
শ্রাবের বর্ণ ঘোর লাল হইয়া থাকে । যুক্ত হইয়া! থাকে । 

'শ্রাব হইবামাত্র তাহা বহির্গত হইপে,। ক্যানসার, এণ্ডোমিট্রাইটিস্, ফাইফ্রোমেটা, 
কোন গন্ধ থাকে না। কিন্কত্রাব যদি জরা | পলিপস্, জরায়ুর এডোনোমেটাস্, ক্ষত-_ 

যুর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিয়া, পরে বাহির | ইত্যাদি কারণে যে স্রাব হয়, তাহা কখনও 
হয়__তাহ। ছূর্নবযুক্ত হইয়া থাকে। এই | ঈষৎ লাপ, কখনও রক্তের মত গাঢ় লাল 

শ্রাব কখনও জলের মত তরল, কখনও এফনের ধর থাকে। 

মত গাঁড়, এবং চটচটে ও হয়। স্রাব মাত্রায় জরাধু গহ্বরে পলিপসাদি জন্মিলে পাটল 

কখনও বেশী, কখনও সামান্ত। রোগজ | বর্ণের আব হয়। 
আবে গ্রীাফিলো কোকাই, গণোকোকাই, ত্রাবের জন্ঞ যোনি হাঁজিয়া যাইতে পারে, 

সেপ্টে, কোকাই প্রভৃতি জীবাণু দেখিতে | ত্বক্ ফাটিয়া াঁইতে পাবে, উত্তেজনা উপস্থিত 
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হইতে পারে, চুলকণাঁর উৎপন্তিও হইতে 
পারে। 

প্রসবের পর প্রদাহ হইলে, গর্ভাবস্থায় 

শোণিত বায় রক্তাবেগ হইলে? অস্ত্রোপচারের 

দোষ ঘটিলে, আধাতাদি লাগিলে, প্রদর লক্ষণ 

উপস্থিত হইতে পারে। ক্রিমির জন্য - 

বালিকাদেরও শ্বেতপ্রদর উপস্থিত হইতে 

পারে। 

জরাধু গ্রীবায় কর্কটোৎপত্তির-__ 

প্রথম লক্ষণ _প্রদর। জরানুগ্রীবায়--ইপিথি 
পিওম! হইলেও প্রদর লঙ্গণ দেখিতে পাওয়া 

যায়। যে কোনও রোগ হউক না কেন-- 
শরীরেব পোষণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটলেও 

প্রদর দেখা দেয়, মানসিক উদ্বেগের জন্ত 

ক্ষণস্থায়ী প্রদর হইতে পাঁরে। জরাষুর 

সৌত্রিক অর্ধদে _প্রদর হইতে পারে, তাহার 
আব শ্বেতবর্ণ অথবা রক্তবর্ণ। প্রমেহের জন্ত 

শ্বেত প্রদব জন্মিতে পারে-__এই প্রকৃতির 

আবের সংস্পর্শে শুক্রকাট মরিয়া যাঁয়। কাজেই 

এরূপ নারীর গর্ভ সঞ্চার হয় না । 
প্রদর ওউষধ প্রয়োগে, কখনও বা অস্ত্রোপ- 

চারের সাহায্যে আরোগ্য হইতে পারে। 

ডাক্তারী মতে-ডুস্, ট্যাম্পন, সপোজিটরী 
| 

প্রভৃতি উপায় "্মবলম্বনে প্রদর রোগ চিকিৎ 

সিত হইয়া থাকে । কিন্তু ইহার দ্বারা রোগ 

স্থারীভাবে আরোগ্য হইতে দেখি নাই। 
গঁষধের মধ্যে - লৌহ ও সেকো উল্লেখযোগ্য । 

পুরাতন প্রদরে, 097951817 ফলপ্রদ। ইহা 
স্থানিক প্রয়োগে ব্যবহৃত হয়। 

পৃর্বেই বলিয়াছি-_পুর্বোক্ত ব্যবস্থানুষায়ী 
চিকিৎসায় স্থায়ীফল দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। 

রোগের প্রকৃতি অনুসারে জরায়ু গহবর চাচিয়া 

দিতে হয়। কখনও বা কোনও অংশ একে- 

শশী পপি 

| 
| 

| 

০ পপ পর ক || পি পপি পা» 

বারে কাটিয়া উচ্ছেদ করিয়া দিতে হয়। জরাধু 

গ্রীবার গ্রন্থিসমূহে প্রসারিত হইয়া পড়িলে, 

কটারী ব্লেড দিয়া গভীর ভাবে দগ্ধ করাই 
উচিত, কিন্তু একার্য্য অতি কঠিন । ২৪ জন 

চিকিৎসক একযোগে মিপিয়া, একাধ্য করিতে 

হয়। বিশেষজ্ঞ ব্যতীত একারধ্যে অগ্রসর 

হত্তয়া উচিত নভে | বলা বাহুল্য অস্ত্রোপচারের 

পূর্বে-রোগিণীকে সংজ্ঞাহারক ক্লোরফর্মের 
সাহায্যে অজ্ঞান না করিয়া এরূপ চিকিৎস! 

চলিতে পারে না । 

কবিরাজী মতে প্রদরের অসংখ্য উৎকৃষ্ট 

ওষধ আছে। “অশোক দ্বত”, “অশোক 

সব” “পুষ্ান্ুগচূর্ণ” “লাক্ষাদিচুর্ণ” “চন্দনা দিচুর্ণ” 

«প্রদরান্তক লৌহ” প্রভৃতি মহৌষধ স্থায়ী 

আরোগ্য কল্পে বিশেষ সাহায্য করিয়া থাকে । 

ইহা ভিন্নী পিচুধারণ, কাথবিশেষ দ্বার 

প্রক্ষালন,- সগ্ভই আব নিবারণ করে। 

দার্ব্যাদি কাথ, পঞ্চবন্ধল ক্কাথ, গুলঞ্চের 

কাথ, জটালঙ্কার কাথ-ড়স্ দিয়া প্রয়োগ 
করিলে কাযানসার পর্য্যন্ত আরোগ্য ভয় । 

আমি একজন কবিরাঁজকে কেবল মাত্র 

পাচন প্রয়োগে একটা সাংঘাতিক প্রদর 

রোগিণীকে আরোগ্য করিতে দেখিয়াছি । 

সেই পাঁচনটা নিম্নে উদ্ধত করিলাম-_ 

দারুহরিদ্রা__ 

রসাঞ্জন__ 

বাসকছাল-- 

মুখা -- 

চিরাতা__ 

বেল শুঠ-- 

ভেলার মুঠী_ 
নীল সু'দি-- 



২৪ 

৯ সপ 

প্রত্যেক ওজন ।০ আনা, আধসের জলে 

সিদ্ধ করিয়া আধপোয়৷ থাকিতে নামাইতে 

হয়।* 

আয়ুর্ধেদ _আশ্বিন, ১৩২৫ [৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
সপ পি | আপ সস ০০ ও 

ডাঃ শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় | 

এল্, এম্, এস্। 

বিবাহের বয়ন। 
সি সি ৪৬০৬৪ 

চিরকাঁল সর্বদেশেই বিবাহের একটা! সময়, দন্ব উপস্থিত হইলে এ প্রথার সংশোধন ও. 
নিরূপণ করিবার প্রবৃত্তি প্রাগরুক দেখিতে ; পরিবর্তন করা! কর্তব্য। 
পাই। বিবাহের আধ্যাম্সিক ব্যাথা সর্বদেশের ৰ 
মতানুযায়ী নহে কিন্ত বিবাহের দৈহিক 

মানুষের সভ্যতা তাহার যাবতীয় প্রবৃত্তি 
ও কর্তব্যকে স্থুসংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়। 

সম্পর্কটা সকল দেশেই একই ভাবে স্বীকার | ফেলে। সন্ভতানোৎপাদন কর্তব্কে নিয়মবদ্ধ 
করিয়া লইয়াছে। 

এই দৈহিক সম্পর্কটাই বিবাহকে আতু- 
রোদের আলোচনার গণ্ডীতে আনিয়া ফেলি- 
রাছে। এই দৈহিক সম্পর্কের মধ্য দিয়াই 
বিবাহ _স্থাস্থারক্ষার সহিত সংযুক্ত হইয়া 
গিয়াছে। 

বিবাহ আদে স্বাস্থ্যের পক্ষে উপযুক্ত কিনা 
--সে কথা এক্ষেত্রে আলোচ্য নহে। সত্য 

সমাজ-মাত্রেরই স্থষ্টি প্রবাহ ষখন এই প্রথার 
আশ্রয়েই সংরক্ষিত হয়। তখন অবশ 
বিবাহকে করণীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া 
লইতে হইরে। কিন্তু তাই বশিয়া এ 
প্রথার সর্ধ অত্যাচার ও ব্যভিচারই যে 
শিরোধাধ্য করিতে, হইবে-তাহা নহে। 
ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বা সামাজিক স্বাস্থ্যের সহিত 

শত আর বাপ পচ আত এ৫৮৮৮-পথ ও 

করিবার জন্ত সকল সভ্য সমাজেই বিবাহ 
প্রথার স্যষ্টি। 

সম্তানোৎপাদন যদিও স্যরি ধারা রঙ্গণের 
নিমিত্ত অবশ্ত কর্তব্য, তথাপি ইহাকে নিয়মব্দ্ধ 

| করার এই উদ্দেশ যে, সন্তান-জনন ক্রিয়া 

প্রা়শঃই স্বাস্থ্যহানিকর। তাই এই জনন 

ক্রিয়াকে এরূপ সংযত ও নিয়মিত করিতে 

হইবে__যাহাতে স্বাস্থ্য অটুট থাকিতে পারে। 
আত্মবীর্য্যের ক্ষয়দ্বারা সন্তানের স্থ্টি হইয়া 

থাকে । বীর্ধ্ই আবার শারারিক বল ও 
মানসিক মেধাদির কারণ। অতএব বীর্ঘ্যের 
ক্ষয়ে শরীর ও মনের শক্তির হাস হইয়া পড়ে। 

তাই এমন সাবধানতার সহিত এই জনন 

কার্যে ব্রতী হওয়া উচিত-_যাহাতে শারীরিক 
ও মানসিক ক্ষতি সর্বাপেক্ষা-কম হম্। এক 

সত ৩ এপি (পপ প্র 

এ প|চনটি 'দরর্বাদি' নামে আয়ুর্ধেদ শান্ত গ্রসিদ্ধ। ইছা 'প্রদরের বিখ্যাত পাচন। ইহার মূলের 
বচন এইরপ-- 

দাবা রস।প্লন বৃযাব্বকিরত বিদ্ব--জল়তকৈ বর কৃতো মধুনা কায়ঃ। 
পীতে। জঙ্গত্য বলং প্রদরং সশূলং পীতং সিতারুণ বিলোহিত নীল গুরুম্1--আ।ং সং 



'৩ষু বর্ষ, ১ম সংখ্য। ] ধিবাহের বয়ম। ৫ 
অপি পপ এপ পর শা পপ 

ক্রিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার মধ্য দিয়া সাধিত হইতে 

পাঁরে। 

মনে রাখা উচিত-_সন্তানোৎপাদন একটা! 

অতি বড় দায়িত্ব । সেবার প্রবৃত্তি এখানেও 

প্রবুদ্ধ রাখ! কর্তব্য। এমন সন্তান জগতে 

আনয়ন করিবার চেষ্টা কবিতে হইবে_ যাহার 
দ্বারা মাতৃভূমির সম্পদ্ বাস্তবিকই বুদ্ধিপ্রাপ্ত 

হয়-জননী জন্মভূমির প্রকৃত সেবা সন্তবে। 
নিজের কাম-বাঁসনার উত্তেঞজনাব ফল স্ববূপ 

রুগ্ন, নিন্দিতচরিত্র কাপুরুষের স্থষ্টি কিয়া 

ধরার পাপভার বদ্ধিত করিবাৰ অধিকাৰ 

কাঁশারও নাই। যিনি স্বদেশের উপর 

এই অন্তায় স্থবিধ। গ্রহণ করেন, তিনি মাত- 

ভূমির অযোগ্য পুত্র ও চিরজ'বন কতন্নতা 

পাপে লিপ্ত রেন। অতএব যখন মনোবুত্তি 

সমূহের সম্যক স্মুবণ ভহগাছে- আমরা 

কতকট! আত্মস্থ হইতে শাখয়াছি-_বিবাহের 

উদ্দেগ্ত বেশ, বুবিয়াছি_দারিত্ববোধ বেশ 
জন্মিয়াছে তখনই সন্তান জনন কাো প্রবৃত্ত 

হওয়! যাইতে পারে, কিন্তু তাহার আগে নহে। 

অতএব সোঁজ। কথায় বুঝিতে গেলে --স্বাস্থাকে 

বজায় রাখিয়া সন্তানোত্পাদন কার্য যে বয়সে 

সন্ভবে, সেইটাই পরিণয়ের বরদ। 

কিন্তু এখানে একটু ভাল করিয়া বলিবার 

বিষয় আছে। আমার কথার ভঙ্গিতে কেহ 

কেহ হুয়ত অনুমান করিতেছেন যে-_-আমার 

উদ্দেশ্য - অধিক বয়সে বিবাহের সময় নিদ্ধারণ 

করা) কারণ বেশী বয়স ভিন্ন মান্গষের দারিত্ব 

বুদ্ধি ও মংযম শক্তি জন্মেনা। বান্তবিকই 
আমি আমার বক্তব্যকে এখানে একটু অস্প 

আশ্বিন --৪ 

শসা” শপ সপ পপ শি 

কথায় বলিলে সন্তামোৎপাদন ও স্থাস্থ্যরক্ষা-_- 

ছুইটাই যখন অবপ্ত কর্তব্য, তখন এরপ ব্যবস্থা! | 
অবলম্বন কর বিধেয় যাহাতে সন্তানোৎপাদন- | 

স্পা এ পপ পর শি শপ ও 

করিয়া ফেলিয়াছি, তাই স্পট করিম্ধা কথাট? 

আবাৰু বলিতেছি। 

সম্তানোতপাদন অবণ্যই বয়ঃপ্রাপ্ূুর পরে 

কর্তব্য। কিন্ধ সম্ভানোৎপাদন ও বিবাহ-_- 

ইটা কি একই কথ। ? অন্থ5৫ আনাব তাঁভা 

মনে হয় না। আনার মনে হর, বিবাহ 

। যেন একটা বড় বৃত্ত, সন্তানোৎপাদন যেন 

একটা ক্ষুদ্র বৃন্তাংশ। বিবাহ যদি কখন 
সন্তানোতৎ্পাদনের সহিত একই নর্থ প্রকাশ 

করে, তবে অবশ্য পবিপকক বয়সে বিবাভের 

ওচিভ্য স্বীকার করিতে কিন্তু 

বিবাহের অর্থ যেখানে বিশদ-_পুকষের পক্ষে 

বিবাহ যেখানে ভ্্রীব আধ্যান্মিক ও ভ্াগতিক 

জীবনের সব্ববিধ ভার বহন, গ্রালোকের পক্ষে 

বিবাহ বে সমাক্তে যাবজ্জাবন একই স্বামাব 

অস্ঠনা, সতীন্বের চরম আদর্শ-ঘে দেশে সে 

একই স্বামাতে অগ্রক্তি, -স্রীজাতির পর্ণ বে 

সমাজে মহাপাপ, এক কথায় ষ্বে সমাজে 

বিবাহ-_সন্তানজননকে ভিত্তি করিক্া 

আধ্যান্তিকতার সহিত মিশিরা গিয়াছে, সে 

সমাজে পুকুর পক্ষে না হউক--অন্ততঃ স্ত্রী- 

জাতির পক্ষে বান্য বিবাহের যে মোটেহ দাখা 

থাকিতে পারিবে না--তাহ কিরূপে বণিৰ ? 

আমরা প্রথমে বিবাহ ও সন্তানোৎ- 

তইবে। 

৷ পাদনকে একই অর্থে ধরিয়া বিবাহের বযসের 

| আলোচনা করিব, তৎপরে বিবাহকে বিশদ- 

। অর্থে বুঝিয়। 'বিবাহেব বর়সের পুনরালোচন! 

করিয়া দেখিব। সর্বশেষে উভয়ে আলোচনার 

ফলকেই আধুনিক সমাজের বিবাহের আদর্শের 

সহিত তুলন। করিয়া! একট! সামঞ্জস্তের স্থাপন 

করিতে চেষ্টা করিব। 

ইতর প্রাণিগণ, পৃথিবীর অসভ্যজাতিগণ 

; শু জড়বাদী সভ্যজাতিগণ বিবাহকে সন্তানোৎ' 
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পাদনের সহিত একই অর্থে ধরিয়া লঙ্প-_ | প্রাণহানিকুর এবং রুপ্প লম্তান হ্ষ্টির 
বিবাহের আধ্যাত্মিকত। ইহাদের নিকট অলীক 
স্বপ্র। কিন্ত ইতর প্রার্থী ও অসভ্য জাতির 

সহিত সভ্যজড়বাদী জাতির কিঞ্চিৎ বিশেষত্ব 
আছে। ইতর প্রাণীরা সম্তানোৎপাঁদনের 

দািত্বজ্ঞানমাত্র শুন্তঃ তাই মাত্র প্রবৃত্তির 

দ্বারা চালিত হইয়া নৈমিত্তিক বিবাহ করে, 

এমন কি নিষিদ্ধ ও অবৈধ সঙ্গমের উপ- 

ভোগ করে,--তাই ইতর প্রাণীর মধ্যে সঙ্গম 

একেবীরে অবাধ, তাই প্রাচীন অসভ্যজাতির 

যুগে পৈশাচ-রাক্ষস প্রভৃতি নানারূপ নিন্দিত 
বিবাহ প্রথার প্রচলন । কিন্ত আধুনিক যুগের 

সভ্য জড়বাদী এই দায়িত্বটা বিলক্ষণ বোঝে, 

তাই তাহাদের মধ্যে প্রারশঃ নিত্য বিবাহের 
ব্যবস্থা আছে ও সামাজিক বন্ধনের স্ুশৃঙ্খলার 

জন্য অনিয়মিত, অবৈধ সঙ্গম নিষিদ্ধ ও 

দণ্ডনীয় । কিন্তু ইহাদের মধ্যেও বিবাহের 

আধ্যাত্মিক ভাব অবর্তমান। তাই ইহাদের 
বিবাহ-_সন্তানকে জারজত্বের অপবাদ হইতে 

ৰাচাইবার জন্ত একটা আইনান্ুযায়া চুক্তি 
(০০০০:৪০১,ধর্দ এখানে পশ্চাতে পড়িয়। থাকে। 

স্থতরাং স্ত্রী সতীত্বের একাগ্রতা এখানে নাই-_- 

বিভিন্ন সময়ে ইচ্ছামত স্বামী গ্রহণের নিয়ম 

এখানে আছে -স্বামীর জীবন কাল পর্য্যন্ত 

যেনারী বিশ্বস্ত রহেন-__-তিনিই চরম সতী। 
১» বৈধব্যকে শিরোধার্ধ্য করিয়া! পরকালের পাঁনে 

্বামী-প্রেমের প্রত্যাশায় চাহিয়া থাকার মাধুর্য 
এ সমাজের নারীর মর্্মম্পর্শ করে না। এইরূপ 

জড়বাদী জাতির অপ্রাপ্ত বয়সে স্ত্রীলোক ও 

পুরুষ উভয়েরই বিবাহ হওয়া একান্ত অকর্তব্য 

»-নিতান্ত গহিত। কেননা সন্তানোৎ- 

পাদনই ইহাদের বিবাহের উদ্দেস্ত-_কাজেই 

কারণ। 

কথাটা! আরও স্পষ্ট করিয়া! বলি। শ্নামু- 

মণ্ডলী যাবৎ ৰলিষ্ঠ ও স্থৃবদ্ধিত হয় নাই, মজ্জ 
অপরিপক রহিয়ছে- তাবৎ শুত্রক্ষযর় কর! 

কোনো সভ্যজাতি সম্মত নহে। সুতরাং 
বিবাহকে যদি আমরা জড়বাদীর মত স্ত্রীগমন 

ছাড়া আর কিছুই না বুবি-_-তবে পরিপক 

বয়সেই মাত্র বিবাহ করা কর্তব্য বলিয়া মনে 

করিতে হয়। 

কোন্ সময় স্ত্রীগমনের সম্পূর্ণ 
উপধুক্ত--তাহা লইয়া বিভিন্ন দেশের 

চিকিৎসা শাস্ত্রে বু তর্ক আছে। সে তর্কের 

মীমীংসা আমাদের এ প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নহে। 
তবে সোজ। কথায় বিভিন্ন তর্কগুলি বাছিয়া 

এই একটা সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়া যায় 
যে-_-পুরুষের পক্ষে পঁচিশের পর অর্থাৎ 

যে বয়সটা পর্য্যস্ত শুক্র অপরিপৰ্ক ও মন চঞ্চল 

থাকে-_সেই বয়সটা উত্তীর্ণ হইলে পর 

্ত্াগমনের উপযুক্ত সময়। স্ত্রীগণ খতুমতী হইবার 
অন্ততঃ ছুই বৎসর পরে মাতার কার্ধ্য করিবার 

উপযুক্ত হয়। তখন তাহাদের শরীর 
সুবর্ধিত হয় ও বুদ্ধি সন্তান পালনের 

গুরুভার লইবার পক্ষে সমর্থ হয়। তবে একটা 

কথা সর্বদ! স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সম্তানোৎ- 

পাদনের বয়স সঠিক নির্ণয় করা অসম্ভব। 

স্বাস্থ্যের তেদাভেদে প্র বয়স নির্ণাত হওয়া 
উচিত। নিতান্ত তগ্রস্বাস্থ্য কোনে! উৎকট 

ব! সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে সম্ভতানোৎ- 

পাদনের কার্য করা-_-অতএব জড়বাদীর.মতে 
বিবাহ করা কোনোক্রমেই উচিত নহে। 
তাহাতে পৃথিবীতে রোগের প্রসার বৃদ্ধি হয় ও 

অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহ--হয় নিন্ফল;--না হয় ; 'অকর্ণণ্যজীব্- প্রবাহের প্রশ্রয় দেওয়া হয়।. 



ওয়, বর্ষ ১ম সংখ্যা] 

বন্ততঃ স্বাস্থ্য ও মন বিশেষ উন্নত থাকিলে, 

কিঞিৎ কম বয়সেও সন্তানজননের কার্য্য করা 

যাইতে পারে। মোটের উপর অজড়বাদীর 

চক্ষু দিয়া দেখিতে গেলে, যখন শুক্র ধাতু 
স্স্থ-সম্তান জননের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হইয়াছে__ 

ও মনের বিশেষ কর্তব্য বুদ্ধি জন্মিয়াছে - তখনই 
বিবাহের বয়স। ূ 

' কিন্তু প্রাচীন হিন্দু কখনও বিবাহকে জড়- 

বাদীর চক্ষু দিয়া দেখে নাই। সে বিবাহকে 
চিরকালই আধ্যাত্মিকতার সহিত মিলিত 

করিয়া দেখিয়াছিল। তাহার পক্ষে বিবাহ 

মাত্র আইনের দ্বাবা সীমাবদ্ধ ছিল ন!_মাত্র 

চুক্তি বা ৫008০ বলিয়া! বিবেচিত হইত না' 

-সে বুঝিত-_বিবাহ একটা অতি বড় ধর্ম 

ইহা] একটা! ৪৪০:40091)- সে বুঝিত- সন্তান 

জননের সহিত বিবাহ সম্পকীভূত ৰটে, কিন্তু 
সন্তানজননই ইহার উদ্দেশ্য নহে। প্রেমে 

মুক্তি-_বিবাহের চরম ফল, এই চরম ফলকে 

বিবাহের বয়স । 
সী পপি 

৭ 
এ 

কোমলতা, বাৎসল্য, ধৈর্য, দয়া ইত্যাদি । যখন 

উভয়ে উভয়ের সহিত আদান প্রদান করিয়া 
গুণের 60111111)77909 প্রাপ্ত হয় বা গুণ বিষয়ে 

সমশক্তি সম্পন্ন হয়--তখনই তাহারা ঈশ্বরের 

চিন্তা করিবার অধিকারী হয়, কারণ ঈশ্বরের 

ধারণা করিতে হইলে মনকে প্রেমে তন্ময় করিতে 

হইবে। ঈশ্বর প্রাচীন হিন্দুর মতে প্ররকৃতি- 
পুরুষের অপূর্ব সন্মিলনের পরিণাম । 

ছুই বিভিন্ন শক্তির অপূর্ব সামগ্রস্য সংস্থাপিত। 
উগ্রতা, কোমলতার সঙ্গে মিশিয়াছে, ক্রোধের 

ৰক্ষে ক্ষমার মণিমালিক1 দোছুল্যমান, বীর্যের 

সঙ্গে ধৈধ্যেব গরিমাময় পরিণপয় সাধিত 

হইয়াছে। 

এই উজ্জবলে মধুরে মিশিবার পথে সন্তান 

প্রধান সহায়--তাই সে ছুই শক্তির মিলনের 

পরিণাম দাম্পত্য প্রেমকে ঘনীভূত করিয়া দেয়। 

সন্তান যখন জন্মগ্রহণ করে, সেই সময়ই বিবাহ 

সার্থক হয়-_কিন্তু জড়বাদীর অর্থে নহে। ছুইটা 

লক্ষ্য করিয়া চলিবার পথে সম্তানোতপাদন একটা। বিভিন্ন শক্তিসম্পন্ন প্রাণী প্রথমতঃ কামজ মোহ 

প্রকষ্ট উপায়। সন্তান শুদ্ধ যে স্থষ্টি প্রবাহ 

রক্ষা করে__বংশরক্ষা' করে,__নাম রক্ষা করে 

-_তাহা নহে, মাতাপিতার আধ্যাপ্তিক উন্নতি 

বিধান করে, দাম্পত্য প্রেমকে ঘনীভূত করে। 
বিবাহের উদ্দোগ্ত সম্পূর্ণতালাভ অর্থাৎ ঈশ্বরের 

স্বরূপ প্রাপ্তি অর্থাৎ মুক্তি। পুরুষ উগ্রতার 
ৃত্তি, স্ত্রীজাতি কোমলতার মুর্তি। বিবাহে 

এই ছুঁই বিভিন্ন মূত্তির_. এই উষ্তাঁর ও এই 
কোমলতার _-মিলন হইয়া থাকে। উভড় 

শক্তি পরম্পরের মধ্যে গুণের আদান প্রদান 

করিয়! স্বকীয় অভাব পুরণ করে ও পরকীয় 
অভাব মোচন করে। স্ত্রীজাতি-__পুরুষের নিকট 

শিখে--ম্বাধীনতা, আত্মনির্ডর, মানসিক বল 

ইত্যাদি । পুরুষ, স্ত্রীজাতির নিকট শিখে-_ 

লইয়! একত্র হয়--তাহাদের মন তখনও 

পরম্পরের মধ্যে অনেকটা'ব্যবধান স্থষ্টি করিয়! 

অবস্থান করে--দ্বন্দের তখনও নিরাকরণ হয় 

না, কিন্তু স্তান আসে সন্ধির মূর্ভিতে_ছই 

শক্তির অপুর্ব সাম্যবিধান করিয়া-সর্বদ্ব্ের 

নিরাঁকরণ করিয়া__বিভিন্ন হুইটা শক্তিকে একত্র 

গ্রথিত করিয়া | সন্তান তাই দাম্পত্য মিলনের 

মূর্ত অবস্থা--মহা জয়ের মাল্য তাহার গলে, 

মুক্তির ঘণ্টা তাহার হাতে বাঁজিতে থাকে | স্ত্রী 
ও স্বামী উভয়েই দেখে-_তাহাকদরই শক্তি 

মিলিত হুয়া আবিভূতি হইয়াছে । তাহারা 
দেখে--তাহাদের সন্তান তাহাদের কাহারই 
সঠিক প্রতিমূর্তি নহে, অথচ একই সময়ে 
উভয়েরই অনুবূপ--তাহাদের উভয়ের সাম্য 



২৮ আয়ুর্বেধেদ--আশ্বিন, ১৩২৫1 [ওয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
সপ পা পপ পাপী পা শপ পা পা হর পপ ৯ পক জজ আট এস রেস 

প্রাপ্ত বিভিন্ন শক্তির প্রতিফলিত ছবি--ঈশ্বরের | খবি বিবেচন! করিয়া স্থির করিরাছিলেন, খাতু- 

স্ববপের আলোক চিত্র। *সন্তান-ম্নেহ মতী হইবার পূর্বেই -কামপ্রবৃত্তির উন্মেষ হইতে 
ঈশ্ববের পুজার অঙ্গীভূত হইয়া পড়ে। মহ | না হইতে-_নবম বর্ষে বাপিকাকে সংবতেক্জিয় 
তক্তির সহিত গিয়া মিশে, মর্তোর আনন্দের | ব্রক্নচ্য্যবরতপরায়ণ, সুশিক্ষিত প্রাপ্তবয়স্ক 

উপৰ_ইহকালের সাংসারিক জীবনের উপর ৷ ফ্বকের সহিত বিবাহ দিতে হইবে । জিতেজ্জি় 
_কর্তব্যের উপব-স্বগের বশ্মি পরকালের | ৷ স্বামী, স্ত্রী মাতৃকার্য্ের সম্পূর্ণ উপযুক্ত না হওয়া 

মুক্তির প্রতিবিশ্ব আসিরা পড়িমা ঝলসিবা উঞে। ৰ পর্যান্ত ভার্সাভিগমনে বিরত থাকিতেন। সন্তান 

এই প্রাচীন হিন্দুব আদণে যদি আমরা | জনন কায স্থগিত থাকিলেও বিবাহ নিক্ষন 

বিৰাহকে বুন্ধি-_-তবে দেখিব-_বিবাভের মুল্য | হইত না। ইতোমধ্যে উপযুক্ত স্বামী, স্ত্রীকে 
আনেক বাড়িয়া গিয়াছে! বিবাহ তখন মানব | স্বীয় ছণ্বান্বর্তিনী করিয়া গড়িয্কা তুলিতেন। 
জ।বনেব কন্তিপয় চরম উদ্দেশ্তেব মধ্যে অন্য-। দৈথিক মিল“নন বহুপুব্ন হইতেই আধ্যাশ্থিক 

তম বিয়া বিবেচিত হইবে । আমরা বুঝিতে | মানসিক মিলনেবু ক্রিয়া চলিতে থাকিত। 

পাবিব-বিবাহ কেবল দৈহিক সংবোগম্লক | কগ্তাকে খতুমতা হইবার পরেই যোগ্যপাত্রে 

নহে--বিবাহেব শ্রেই উদ্দে মনের মিলন-__ | দান করিয়। মাতা পিতা শুদ্ধ যে সামাজিক দাঁষ 

আম্মর আত্মা অন্তহীন শৌন মহাচুম্বন। ; হইন্তে মুক্ত হইতেন তাহা নহে-_কন্তাকে 

সন্তানোৎপাদন এই মিলনেব একটা হেতু । | বালোই স্বামী হস্তে স্থশিক্ষাৰ সুযোগ দে ওয়া 

বিবাহের বরস তাভা হইলে মাএ শসীবের | হইত, অধিকন্থ কন্া হইতে জাতিনাশেব 

পরিণতি দিয়া স্থির হইবে না, মনের উন্নতির | সম্ভাবনা একেবাবেই নিবাকৃত হইয়া যাইত। 

কথাও ভাবিতে হহবে। মন বথন বিগ্ভাভ্যাসেব কিন্তু সে প্রাচীন হিন্দু সভ্যভাব যুগ আজ 

ফলে প্রেমে ন্বরূপ বুমিগাছে, তখনই বিবাহের | আব নাই,_হিন্দুব আধ্যাত্মিকতা আজ 

বরল আনিবে -তাঙর আগে নহে । তাই ' পাশ্চাতযন জওবাদের সঙ্গে মিশিরা একট! 

দ্বিজের পক্ষে হিন্দুশান্্ পঞ্চশিংশ বর্ষের পর থিচুডি কিয়া তুলিযাছে। আজ ব্রহ্মচর্ধ্য- 

বিবাহের বস ধার্ধ্য করিতে চাহে দ্বাদণ |] ভীবনেব স্বতন্ত্র শিক্ষাৰ বন্দোবস্ত ভারতের 

বর্ষ হইতে আনুস্ত করিরা,বারো বখসর গুরুগৃহে | বুক হইতে মুছিয়া গিষাছে। আজ তাই 

্ষচর্য্য রক্ষা করিয়া, নানাবিধ শাস্ত্রে জ্ঞানলাও | রিবানের আদর্শ অনেকটা বদলায়! গিয়াছে,_ 
করিরা দ্বিজের যখন প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত | আজ হাই এই জড়ত্ব ও আধ্যাত্মিকতার 

হইয়াছে ও বীর্ধ্য স্তন্তিত হইরাছে, তখনই মাত্র | সামপ্রস্তকে ভিন্ি কিয়া, নূতন করিয়া আবার 

সে প্রেমমুক্তি যজ্ঞে ব্রহা হইতে পারে, তাহার | বিবাহে বস নিবপণের সময় আসি়্াছে। 

আগে নয়। পুক্রবের কথা হইল, এহবাগ | আজ সমাজ বিশেষে সতী স্বাধানতা,_প্রকান্ঠ 
ভ্রীলোকের কথাটা বলি।- স্ত্রীলোকের পক্ষে | দরবারে স্ত্রীশিক্ষার ধুগ ভারতে বর্তমান। 
বালাবিবাহ নিতান্ত সনীচীন বলিয়া মনত প্রমুখ | এ সম্প্রদায়ের বিবাহের বয়স নির্ধারণ কর! 

ধন্মণান্বকাবগণ স্থির করিয়ছেন। স্ত্রীঞজাতি ; আমাদের উদ্দেশ্য নহে । আমরা বিবাহের 

খ্বভাব5ঃ চঞ্চলপ্রকৃতি ও ভাব প্রবণ, হাই হিন্দু বন্দ নিকপণ করিব তাহাদের যাহারা আজও 

পিপি পিিসপী মা 

সপ 



৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্য। ] বিবাহের বয়স। ২৯ 
০ জন সি সী ্ আজিজের 

পাপা 

হিন্দুর আধ্যান্মিকতাকে প্রণাম করে-_কিন্ত 
কাল মাহাত্মে জড়বাদের হাত একেবারে 
এড়াইতে পারে না যাহার! হিন্দু ছিলাম__ 
হিন্কু রহিব- বলিয় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতে পারে. 
আমাদের সেই অতি আদরের হিন্দু সম্তানকে 

আজ আমর! এইরূপে বিবাহের বয়স নিরূপণ 

করিতে অনুরোধ করি । 

পুরুষ আজ জড়বাদের প্রতাপে বড় উগ্র 

হইয়া! গড়িয়া উঠিতেছে, স্ত্রীজাতি আগের 

মতই চঞ্চল থাকিতে পারে, কিন্তু অনেক 

সমাজেই আজিও স্ত্রীলোক সলক্জ। তাই 

স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুকষের বিবাহে বয়স 

নিরূপণ করিতেই আজ আমাদের বেশী বিবে- 
চনা করেতে হইবে। অবগ্ঠ অপবিপরুশবীন 

বালিকাকে অস্থি মতি উগ্রস্বভাব যুবকের 

সহিত সঙ্গত হইত দেওরা কোনক্রমেই 

যুক্তিযুক্ত নভে, কিন্ত আমাব মনে হয়--তাই 

বলিয়া আজ আব যুবককে অধিক বয়স পর্য্যন্ত 
অবিবাহিত রাঁখিলে তাহার স্বাস্থারক্ষাব আশা 

বেশী করা যাইতে পারে না। এখনকাব যুবক- 

গণ আগেকাৰ মত ব্রন্গচর্যাপবার়ণ নহেন, 

সুতরাং ইন্দ্রিয় সংঘমে তাহারা অধিকারী নহ্বেন। 
এ সব কথা এই “আধুর্কেদ” পত্রিকায় যথেষ্ট 

আলোচনা হইয়া থাকে, সুতরাং সে সব কথার 

সুনরুল্লেখ করিয়া প্রবন্ধেরকলেবর বদ্ধিত করার 

আবগ্তকতা দেখি না। মোটের উপর সমাজ 

এখন আগেকাঁৰ অপেক্ষা অনেক বেশী 
উচ্ছঙ্খল হইয়া গিয়াছে-_সেইজন্ত এখনকার 
দিনে যুবকের পক্ষে অধিরি বয়স পর্য্যন্ত ' 

সপ শত শপ পাপা পি ভিন 

ভাঙাকে বিবাহিত করা  কর্তব্য। তাহাতে 

তাহার স্ত্রীর প্রতি একট! দীয়িত্বজ্ঞানের 
উন্মেষ হওয়াব অনেকটা সম্ভাবনা । এই: দারিত্ব 

বুদ্ধি অনেকটা তাহাকে সর্ধনাশের ক্রোড়ে 

৷ গা ঢালিয়া দিতে বাধা দিবে--প্রকটা শঙ্ক। 

তাহাকে অনেকটা বাচাইয়া রাখিবে। কিন্তু 
তাই বলিয়া অভিভাবকের সর্বদা দৃষ্টি রাখিতে 

হইবে_-মন না হউক, অন্ততঃ শরীরের সম্পূর্ণ 
পুষ্টসাধন না হওয়া পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রীকে 

কখনও সঙ্গত হইবার স্থষোগ দেওয়া উচিত 

নতে। বিবাহ সাধিত হউক-_ স্বামী স্ত্রী পর- 
ৰ স্পবকে দেখুক, কিন্ক প্রাপ্ত বয়স না হওয়া 

| 
পর্য্যন্ত তাহারা যেন শাদীরিক সম্মিলন ল'ভ না৷ 

কবিতে পাবে । 

| খেষ কথা আত্ররে নিয়মো নাস্তি | 

৷ র্বনাশে সমুৎপন্ধে অর্দং হাজতি পণ্ডিত | 
। ষ্দি এমন অবস্থা হয় যে, যুবক ক্রমেই 
ৃ বিশৃঙ্খল তইয়! চলিয়াছে ও তাহাকে বক্ষা 

করিবাব সব্ব্ব চেষ্টা বিফল হইয়া যাইতেছে, 

| তাহা হইলে কিঞ্চিৎ অপরিপক্ক বয়সেও উপ- 

যুক্ত বাশিকাঁর সহিত যুবককে পরিণীত ও 

সঙ্গত কবা একান্ত কর্তব্য । এরূপ স্থলে 

ষুবক নৈতিক অবনতি হইতে অনেক সময় 
রক্ষা পাইয়া থাঁকে। একটু বিবেচনা করিলেই 
এ বিষয়ের যাথার্থয অন্থমিত হইতে পারে। 

স্ত্রীলোকের বিবাহের বয়স সম্বন্ধে প্রাচীন 

খধিগণের বাঁক্যই আমার মানিয়া চলিতে 

ইচ্ছা হয়, কারণ অধিকাংশ স্থলেই স্ত্রীজাঁতির 

এই জড়বাদের যুগেও পুব্বের যুগের অপেক্ষা 
অবিবাহিত থাক1 বিশেষ নিরাপদ বলিয়া! ! বিশেষ পবিবন্তন সাধিত হয় নাই। জড়ত্বের 

মনে হয় না, তাই আমার মনে হয় আবহাওয়াটা পুরুষের উপর দিয়াই বেশী 

কৈশোর-যৌবনের সন্ধিক্ষণে এদেশের ছেলেরা । বহিতেছে। স্ত্রীলোকের উপর দিয়াও যদি 

যখন বিবাহ কি বুঝিতে পারে--তখনই ' বঙতিয়া থাকে-_তবে সে সম্তরদায় বিশেষে। 



৩৩ আয়ুর্বেদ-- আশ্বিন, ১৩২৫। [ ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
স্পট | কিট সপ পা পা সস 

আমার কথাটা এক কথায় বলিতে গেলে | বয়স ভিন্ন স্ত্রীও পুরুষ- উভয় জাতির পক্ষেই 

এইরূপ দীড়ার-ুবিশেষ কারণ ব্যতীত বিবাহ ছওয়া উচিত নহে মনে করে- তাহা- 

সাধারণতঃ আমাদের আধুনিক হিন্দু সমাজে | দিগকে, ভারতের মানুষের আবুস্কালেব স্বল্পতা 

(কিংবা ভারতের অনেক সমাজেই ) স্ত্রী 
লোকের খহুমৃতী হইবার পুর্বে ও পুরুষের 

ও যৌবনের শীঘ্রোগমনের কথা স্মরণ 

কবাইয়া বিবাহের বয়স নিরূপণ করিতে 

পরিপক বয়সে বিবাহের সময় নির্ধারণ করা | অনুরোধ করিতে পারি। মন্বাদি আধ্যখখষিগণ 
উচিত। অধিকন্ ভারতের মত উষ্:প্রধান 

দেশে যখন অক্লেই যৌবনকাল আবিভূতি 

হয়, তখন বিলাতের আদর্শে আমাদের বিবাহের 

বয়স স্থির কর! অন্চিত। যাহারা পরিপৰ 

সেই সকল বিষয়ের বিবেচনা করিয়াই বিবাহের 

৷ বয়স নির্ধারণ করিয়াছিলেন, এক কথায় 

আমাদের পক্ষে তাহাই মানিয়া চল! উচিত। 

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ। 

ক্ষয়-রোগের বিস্তৃতি নিবারণ । 
[ বোগীর প্রতি উপদেশ ] 

আমি যখন প্রথম কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই 
--সেটা বোধ হয় ১৮৯৯ মাল--তখন এদেশে 

এত যক্ষারোগের প্রাহূর্ভীব হয় নাই। এখন 

দেখিতে দেখিতে এ রোগ দেশব্যাপক হইয়! 

পড়িয়াছে। রোগের ভীষণত্ব ও পরিণাম 

দেখিয়া অনেকেরই ধারণা হইয়াছে, যক্ষা 

রোগ চিকিৎসকের অসাধ্য ব্যাধি। কিন্তু 
বাস্তবিক এ ধারণা নিতান্তই ভ্রমাত্বক ৷ 
বাহার শবব্যবচ্ছেদে করিয়াছেন, তাহার! 

অবশ্তই জানেন যে, অন্ত শারীরিক যন্ত্রের পীড়া 
বশতঃ মৃত্যু হইয়াছে_-এক্প বের ব্যবচ্ছেদ 

কালীন শতকর! দশজনের ফুস্ফুসে যক্ষা 

রোগের আরোগ্য চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। 

সময়ে সময়ে যক্মারোগ আপন! আপনিই ভাল 
হইতে পারে--চিকিৎসিত হইলে ত কথাই 
নাই। আমি কবিবাগী চিকিৎসার ৪1৫ জন 

ক্ষয়রোগীকে ভাল হইতে দেখিয়াছি। আয়ু- 
দে ক্ষয়রোগের অনেক উৎকৃষ্ট গধধ আছে। 
সে সকল কথা বিশেষজ্ঞের বলিবেন। আমি 

কেবল ক্ষযরোগের বিস্তৃতি নিবারণের জন্য 

কতকগুলি উপদেশ লিপিবদ্ধ করিব। 

১। যেখানে সেখানে থুথু ফেলিবেনা । 

এমন কি পথে ঘাটে যথায় সর্বদা লোক 

জনের গতিবিধি, সেখানে নিষীবন ত্যাগ করা 

একেবারেই নিষিদ্ধ । ' 

২। কাসিতে কাসিতে যে শ্লেক্স! উঠিবে, 
কদাচ তাহা গিলিবে না। কারণ সেই শ্লেমা 
উরে যাইয়! জীরাণুর অতি-বৃদ্ধি এবং অন্তান্ত 
উপসর্গও ঘটাইতে পারে। 

৩। একটা নির্দিষ্ট পাত্রে শ্লেম্সা ফেলিবে। 

এ পাত্র ধাতু পাত্র ,হইলে--প্রত্যহ ২ বার, 
অত জলে ১ ঘণ্টা করিয়! ভিজা ইয়া বাঁখিবে, 



ওয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা] ক্ষয়রোগের বিস্ততি নিবারণ। ৩১ 

পরে তাহাঁতে ক্লোরিনেটেড লাইম ও জলপূর্ণ। ১৪। রাত্রে--শীত্ব শীপ্র নিদ্রা যাইবার 
করিয়। তাহাতেই থুধু ফেলিবে। পাত্র অভাবে র চেষ্টা করিবে, দিবসে আদৌ নিদ্রা যাইবে ন|। 

কাগজে ব| নেকড়াক্ম থুথু ফেলিয়া! উহ! তৎ- | ৯৫। কাজ করিতে হইলে বাঁড়াবাড়ি 
ক্ষণাৎ দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। করিবে না, ধীরে সুস্থে করিবে । মধ্যে মধ্যে 

৪। যে রুমাল বা গামছা তৎক্ষণাৎ দগ্ধ ' বিশ্রামও করিবে। 

করিতে পারিবে না, সেরূপ রুমাল বা গামছায় র ১৬1 চিকিৎসকের উপদেশ ভিন্ন ওষধ 

--মুখ এবং গান্র কখনও মুছিবে না । সেবন করিবে না। ওষধধে অনেক সময় 
৫। .ক্ষয়রোগীর! প্রায়ই দেবতা বিশেষের | উপকারের পরিবর্তে অপকারই হইয়া থাকে-_ 

কাছে মানত করিয়া দাড়ী, গোঁফ, চুল ও নথ | এ কথা সর্ব! স্মরণ রাখিও | 
রাখিয়া থাকে । ইহা! বড় সাংঘাতিক । মুখের ১৭। জ্সুবা! ঘটিত উত্তেজক পদার্থ সেবন 

দাড়ী-গৌঁফ-_-একেবারে কামাইয়া ফেলিবে। করিও না। 

হাঁতের নখ. কাটিয়া ফেলিবে। মাথার চুল!  ১৮। যেদ্রব্য পরিপাক করিতে বিলম্ব 
রাখায়__তাদৃশ.আপত্তি নাই। হয়, তাহা খাইবে না । 

৬। কোন কিছু আহার করিবার পূর্বে, ১৯৭ নিজের রোগকে অসাধ্য ভাবিয়া 

মুখ, ওষ্ঠ ও হাত-_বেশ করিয়। প্রক্ষালন ৷ আরোগ্যে হতাশ হইওনা। আজ কাল 

করিবে। ৷ বিজ্ঞান জগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছেঃ 
৭। শরীরের কোন স্থানে ক্ষত থাকিলে, বিজ্ঞানের কৌশলে অনেক ক্ষয়রোগী মৃত্যুমুখ 

তাহা ঢাকিয়৷ রাথিবে। । হইতে ফিরিয়া আসিতেছে । মনে উৎসাহ 

৮। গরম ছুপ্ধ শীতল করিবার জন্ত-- | এবং প্রতিকারে আগ্রহ থাকিলে, তোমার 
ফু দিবেনা । ফুঁ দেওয়াছুগ্ধ নিজেও খাইবে | রোগও ভাল হইবে। এই বিশ্বাস কখনও 

না, অপরকেও খাইতে দিবে না। ত্যাগ করিও না। মানুষের দেহে সৃষ্টিকর্তার 

৯। নিজের পুত্র কন্যাদির মুখ চুম্বন এবং | এমন কৌশল আছে, ষে কৌশলে ক্ষয়রোগের 

বন্ধুর সহিত করমর্দন করিরে নখ । আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করিতে পারা 
১০। লোকের সম্মুথে কাসির বেগ যায়। 

উপস্থিত হইলে, মুখে চাপা! দিয়া কাসিবে। ২০। নিজের পীড়। অনেকদূর অগ্রসর 

১১। যতক্ষণ পারিবে-মুক্ত বাতাসে | হইয়াছে--_এরূপ চিন্ত। মন হইতে একেবারেই* 

বসিয়। থাকিবে। | দূর করিবে। 
৯২। কখনও পরিশ্রমজনক ব্যায়াম ২১। তোমার রোগে-_তোমার আত্মীয় 

করিবে না। স্বজন যাহাতে আক্রান্ত হইতে না৷ পারে, সে 
১৩। রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত, গ্রীন্ম--সকল | দিকে সর্বদা লক্ষ্য রাথিবে। 

সময়েই ঘরের দরজ। জানাল! খুলিয়া নিদ্রা ২২। লাগবর্ণের জামা ও বস্থ্ এবং এ 

যাইযে। এজন্ত ঠাণ্ড। লাঁগিবার ভয় করিও প্রকারে শীত বন্্র কখনও ব্যব্হীর করিবে না । 

না, কেবল গাত্রে একট? আচ্ছাদন দিবে। | ২৩। বাগ, দুঃখ, অভিযান ভ্যাগ করিবে! 



আয়ুর্বেদ--আশ্বিন, ১৩২৫। [৩য়বর্ষণ ১ম সংখয। 
স আপ | পি 

২৪। উচ্চৈঃস্ববে কথা কহিবে না। 

২৫। স্ত্রীলোকের মুখ পধ্যন্ত দেখিবে 
না। যে পুস্তকে প্রণয্ন ঘটিত ব্যাপার ঝা 

স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণিত হ্ইয়াছে,-সে পুস্তক 
পধ্যন্ত পড়িবে না। 

পাস সা শে সপ শর শপ পচস্ত . জ্ঞ্ শপ পপ 

ললয়-রোগ বীজাগুর প্রতিষেধক । 
_ যক্ষা জীবাণু--দেহে প্রবেশ করিলে, তাহ! 

একেবারে ধ্বংস কবা অসম্ভব । ওঁষধপ্রয়োগে 

উক্ত জীবাণুর বংশ বৃদ্ধির হাঁস করা যাঁয় মাত্র। 
পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মতে _এই কার্য্যের জন্য 

২৬। ব্রহ্গচ্ধ্য অবলম্বন করিয়) ধন্ম' যে সব ওষধ পবিকল্পিত হইয়াছে-_ক্রিয়সট 
প্রসঙ্গে দিন কাটাইবে। 

২৭। লঘু ও পুুহিকর পথ্য ভোজন 

করিবে। 

২৮। সম্ভব হইলে, প্রত্যহ অন্ততঃ এক 

ছটাক ছাগলের ছুপ্ধ পান করিবে এবং স্বহপ্ডে 

অন্ততঃ একঘণ্টা কাল ছাগলের সাহচয্যে 

থাকিয়! তাহার সেবা করিবে। 

২৯। নাবিকেল কুরিয়া৷ তাহার ছুগ্ধ 

বাহির করিয়া,সেই ছুগ্ধে-তাহার চতুগুণ জল 
মিশাইয়া--একটা কাচ বা প্রস্তর পাত্রে করিয়া ৰ 

রাত্রে শিশিরে রাখিয়া দিবে, একখানি পাতলা 

কাপড় দিয়া এ পাত্রের মৃখ ঢাকিয়৷ রাখিবে। 

প্রাতঃকালে উঠিয়া এ পাত্রের উপরিস্থিত 

নেহপদার্থ টুকু খাইবে। 
৩০। সহা করিবাব শক্তি থাকিলে, 

প্রত্যহ টাটকা থগ্ধের সহিত কাচা ডিম মিশা- 

ইয়! খাইবে। প্রথমে একপোয়া ছুগ্ধে একটা 

| তাহাৰ অন্তঙম। আমি ক্ষষরোগে “ক্রিক়্সট” 

| ৰা তদধটিত “গুইএকল' বহুকাল হইতে ব্যবহার 

ৃ করিয়া আসিতেছি। এই ওষধ-_বক্মাবীজাণু 

৷ হ্রাস কবিবাব জন্ত অনেকদিন হইতেই চিকিৎ- 

সক সমাজে প্রচশিত আছে। 

বৈদ্যমতে-_বাসকবুক্ষ ক্ষয়রোগের একটা 

শ্রেষ্ট উষধ। এমন কি, বাসক ব্যবহা'র করিলে, 

ক্ষয়বোগীব বিপদের ভয় থাকে না-ইহাহ 

আবুর্ধেদের সিদ্ধান্ত । যথা-- 

“দ্গোতপন্তি বিনাশায় সিংহাস্তং সেখ্যতাং 

সদ11”-_-একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য । আমি 

ব্হুস্কুলে বামক পাতাব রসেব সঠিত ক্রিষসট 

মিশাহপ়া রোগীকে সেবন করিতে দিয়া__ 

। আশ্চধ্য ফণ পাইয়াছি। 

বাসকপাতার রস ২ ওন্স বা একছটাক, 

। প্রন অভাবে পাত। সিদ্ধ জল-_-আধপোনা লইয়। 

তাহাতে ২৪ মিনিম ক্রিয়সট মিশ্রিত করিয়া-_- 

ডিম, তিনদিন পরে, আধসের ছুগ্ধে দুইটা ডিম, | দিনে রাতে ৪ বারে ইহা! খাইতে হইবে।, 

আরও ৩দিন পরে-_-তিন পোর্। দুদ্ধে ৩টা ডিম ইহাতে কাসির উপশম হয়, পুর দোষ ও র্নধ 

»_এইরূণে পরিপাক শক্তি বুঝিয়া ডিম ও: দুর হয়, রক্ত গঠা নিবারণ করে। অধিকন্তু 
১৩ বাড়াইবে। ইহাতে দৈহিক গুরুত্ব বৃদ্ধি 
হুইবে। 

৩১। উন্মুক্ত বাতাসে দাড়াইয়া-_ প্রত্যহ 
"২1১ মিনিট করিয়া গভীর শ্বাস গ্রহণ করিবে, 

ইহাতে ফুন্ফ্স্ সবল হইবে। 
৩২।. বিশেধ প্রয়োজন না হইলে জোলাপ 

লইও না। 

_ অন্ত্রশুদ্ধা এবং ক্ষুধাবৃদ্ধি হইয়। থাকে। 

বাসক- জ্বর নষ্ট করে-_রাত্রিকালের ঘাম বন্ধ 

করে, অতিসার ভাল করে। 
তবে এই ছুইটার মিশ্র খাইতে অত্যন্ত 

বিশ্বাদ। একে বাঁসকের তিক্ত রস, তাহার 

সঙ্গে ক্রিয়দটের ছুগন্ধ! পাগালীর ভাষায় 

বলিতে গেলে বলিতে হয়-- 



ওয়াজ, ১ম সংখ্যা | ক্ষয়রোগের্ বিস্তৃতি.নিব্লারণ। ৩৩ 

পএরা “দু'জন” সুজন্নেরই চুড়ো।, | বনুবুগণ পূর্ব খষিরাও ইহা ভ্বানিতেন ) 
যেমন, আদার রসে গোল মরিচের গ'ড়ো। | যথা-_ 

ক্রিয়সট জীবাণু নাশক, ইহ! নিতান্তই খাইতে | 
না পারিলে ইহার স্থলে-পিপারমেণ্ট তৈলও 
দেওয়া চলে। কিন্তু বাসককে ত্যাগ করা 

চলে না। বরং বাসকের ছুঃস্বাদ দূর করিবার 

জন্য বাসকের কাথে চিনী দরিয়া! পাক করিয়া 
সিরাপ প্রস্তুত করা উচিত। সামান্য সর্দী 

“ক্ষয়ে মাংস রসঃ পয়ঃ 1৮ আমাশয় ব৷ 

উদরাময় থাকিলে, প্রথমে শীতল জলে নল 
দ্বারা আমাশয় ধুইয়া ফেলিবে, পরে হুগ্ধের 

সহিত ডিমের শ্বেতাংশ মিশাইয়া খাইতে 

দিবে। 

পরিচ্ছদ ।--পরিচ্ছদের প্রতিও দৃষ্টি 

কাসি, ব্রঙ্কাইটিস হইতে--অসাধ্য ক্ষয়কাসি ৷ রাখিবে। গাত্রে বেশী কাপড় জড়ানো ভাল 

পর্যাস্ত বাসক প্রয়োগে অরোগ্য হইতে পারে। । নহে । পোঁষাক খুব ভারি, না হয়। যাহাতে 

এটী পরীক্ষিত সত । । হঠাৎ ঠাণ্ডা না লাগে, অথচ ঘাম গায়ে না 

পথা ।-ক্ষয়রোগী এমন পথা গ্রহণ বসিতে পাবে, এইবপ পোষাক নির্বাচন 

করিবে _যাহাতে ক্ষয়েব পুরণ হইতে পারে || করিবে। পরিধেয় বস্ত্াদি-_ছুইবেলা পরি- 
ক্ষয়ের পুবণ করিতে পারিলেই-__-রোপীর  বর্তন করিলে ভাল হয়। পায়ে সর্বদাই 

জীবনী শক্তি বৃদ্ধি হইবে, সঙ্গে সঙ্গে জীবাণুর ূ মোজা রাখিবে, খতুভেদে পরিচ্ছদ পাৎল! বা 
বিষ ক্রিয়াও নষ্ট হইবে। অতএব পথ্যের 
দিকে সর্বাগ্রে দৃষ্টি রাখা চাই। ক্ষয়বোগীকে 

মোটা স্থির করিয়া লইবে। 
বাসগুহ | শুষ্ক ও উচ্চভূমিতে স্থিত যে গুহ 

যত পারিবে খাওয়াইবে। উপবাস দিতে | - ক্ষয় রোগী সেইগৃহে বাম করিবে । অথচ 

দিবে না। 

প্রতাহ পরাতে ১ গ্লান উষ্খজল মিশ্রিত 
হৃপ্ধ পান করিবে। ১১টার সময়__অবস্থা বুঝিয়া 

রুটা বা অন্নের সঙ্গে--এক পোয়া মাংসে 

ঝোল বা মসুর ডালের যুষ, টাটকা শ ক-সবৃজি 

তরকারি; ওটার সময় আঙুর পেপে প্রভৃতি 
ফল ও ছুগ্ধ? রাত্রে- লুচি, কুটা, মোহনভোগ, 
শয়ন.করিবার_সময়-"বালি মিশ্রিত দুপ্ধ-_এক 

বাটা। অবন্ত প্রবল জর ও অগ্রিমান্দ্য 
থাকিলে---স্বতন্ত্র ব্যবস্থা । রোগীর হজমশক্তি 

থাকিলে, এবং মাংস ভোজনে আপত্তি থাকিলে 

ঘরেব পার্খে গাছ পালা না থাকে'। ঘরে 

রীতিমত রৌদ্র ও বাতাস আস চাই। 
বায়ু পরিবর্তন ।-_ডাক্তারী মতে চেঞ্জ 

ক্ষয় রোগীর পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীর্ । চেঞ্জের 
আবগ্তক--পৃতিত্ন বায়ু ও হুর্ধ্যালোক প্রাপ্তির 

সুবিধা এবং রমণীয় দৃশ্ত দর্শনে মনের প্রফুল্লতা 

সম্পাদন। আমাদের এ দেশের সহর গুলি 

কল কারখানা, ডেণ পাইথানা, বু লোক 

জনে পুর্ণ, কৃত্রিম আলোকে উদ্ভাসিত। 
অধিকন্ত এ সকল সহর মলমৃত্র আবর্জনা, .ধুম 

ও কাদাধুলায় ভরা; পল্লীগ্রামগুলিও .বুন 

জ্ঙ্গলে খান! ডোবায় পুর্ণ; সুতরাং কি সহর, ভুট্টার আটার রুটা ও মসুর যুষ- উৎকৃষ্ট পথা। ৷ 
মন্থর ডালে ফসফেট ও, লৌহ্ থাকায় ). ভূট্ায় | কি পলীগ্রাম__সকল স্থানেরই জলবায়ুই দুষিত 
ন্নেহ জাতীয় পদার্থ থাকায়_ক্ষয় নিবারণ ; হইয়া পড়িক্সাছে। বরং পল্লীগ্রামের তৃত দূষিত 

করে। ছুপ্ধ,ও মাংস যে ক্ষয় নিবারক-- ্ নয়, সহরের বাতান যত ছষ্ট। এইরূপ সহবে 

আশ্বিন-_€৫ 
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্প ০৬০টি সা থর রর রা সপ পাপা সপ | িাপপীতি। পপ জপ পল 

সুস্থ মানুষ বাস করিলেই যক্ষা যোগ হয়। | দোষ জঙ্গিয়াছে, ল্যারিস্কসে ঘা হইয়াছে, -শরীর 
প্রাচীন আর্ধ্য চিকিৎসকগণ বলিয়া গিয়াছেন-- | অতি জীর্ণ ও দুর্বল, ফুস্ফুসে ক্ষত হইয়াছে, 
হেতু বিপধ্যয়ই বোগেব উত্তম প্রতিকারের | ঘন ঘন রক্ত উঠিতেছে তাহাদের পক্ষে 
পন্থা। অতএব যেস্থানে থাকিলে মান্সষব | পার্বতাস্বান ভাল নহে। তাহারা মরুপ্রদেশে 
রোগ জম্মে, বোগ হইতে যুক্তি লাভ কবিতে | বাস করিলে উপকার হইতে পারে, কেননা-- 
হইলে সেস্থান ছাড়িয়া যাওয়াই সা্বিবেচনার : মকুপ্রবাহিত বাষু গু, অশ্লজান ও *ওজন” 
কার্ধ্য। পূর্ণ-_জীবাণু শূন্য ৷ 

এখন দেখা বাউক _-ক্ষয়রোগী বায়ু পৰি যে সকল বোগীর প্রর্কৃতি উগ্র, বায়ুনলিগ 
বর্তনেব জন্য কোন্স্থানে যাইবে ? উত্তেজনায় ধাঁহাব' ক্রমাগত কাসিতে থাকে, 

যে স্থানে বাতাসে ধুলি প্রভৃতি পাধিৰ তাহারা সমূদ্রবাক্ষ বাস করিবে। সমুদ্র-বায়ূ 

ময়ল' নাই, যে স্থানেব বাযু- মপ্মুত ও বভ নাতি শীতাঞ্চ, সমুদ্র তীবেৰ বাধুও অনেকটা 

লোকৰ নিশ্বাস দুষ্ট নে, বোগোৎপারদক সমুদ্রবঙ্গ বায়ু মত। একমাস সমুদ্র যাত্রায় 

জীবাণু কলুষিত করিতে পাব না, অপিচ-_ ৷ যে ফল পাওয়া যায়, » মাস স্বাস্থা নিবাসে 

যে স্থানে বাতাসে পূর্ণ মাত্রায় অগ্নজান আছে, | থাকিয়া, বড ডাক্তাবের ব্যবস্থাপিত সহম্র বধ 

এবং পুতিনাশক “ওজন” আইওডিন্, | সেবনেও সে ফল পাওয়া যায় না। 
ক্লোরিন্ প্রভৃতি ভাসমান পদার্থ আছে, এইবপ সমগ্র শীতকালটা সমুদ্র উপকূলে বাস 
স্থানে বোগীর বাধুপরিবর্তনের জন্য যাওয়া করিলে, ক্ষয়বোগীৰ বধ উপকার হইবার 

উচিত। যেস্থানে আকাশ পবিষ্কাব, প্রায়ই সম্ভাবনা । 

মেঘ, কুজঝটা ও অতিবৃগি নাই, যেস্থল প্রথব | পার্বত্যস্থানব মধ্যে--দাক্ষিণাত্যেব নীল 

বৌদ্রে উজ্দ্রল, এইরূপ স্থান বে'গীব বাস গিবি, কলুব উটকামণ্ড, মধা ভারতের আরাবল্লী 
যোগা । পর্বতমালা, আবু শিখব, উত্তরে মস্থুরী মারী-_ 

পার্বত্য স্থান, মরুভূমি, সমুদ্র তীব ও সমুদ্র ; অত্যন্ত স্বাস্থ্যকব। সমুদ্র উপকূলের মধ্যে 
বক্ষ -রোগীর পক্ষে বিশেষ স্বাস্থ্যকব স্থান। । পুবী, ওয়ালটেয়ার, লঙ্কাদ্বীপের পুর্বভাগ-_খুব 

এই সকল স্থানের বাতাঁস_-দীবাণুশুন্ত, শুক্ষ ও ভাল স্থান। মরুদেশেব মধো-_রাজপুতানা 

শীতল বৌদ্র তীক্ষ। এইবপ স্তানে থাকিলে, শ্রেন্ঠ। 

অশ্জান ও ওজনেব উত্তেজনায় দেহে কোন্ রোগীব পক্ষে কোন্স্থানে হাওয়া 
শোণিত সর্চালনেব বৃদ্ধি ভয়। কুসফুসেব ৰ উচিত,-চিকিৎসক তাহা স্থিব করিয়! 

বক্তাধিকা প্রশমিত হয় গ্রেন্সা কমিয়া যায়, | দিবেন 

উত্তাপের শান্তি তয়। এই সফল স্থানে তরুণ বক্ারোগী-যাহাঁর উভয় ফুস্ফুস্ 

থাকিলে শারীর যন্ত্রের শক্তি ও ক্রিয়া | আক্রান্ত হইয়াছে, যাহার রোগ খুব প্রবল, 
বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যাহাব ক্ষয় ্রতগতিতে আরস্ত হইয়াছে, এবং 

কিন্তু ধাহাদের রোগ অনেকদিন হইয়াছে, | যে রোগী বন্ধুবান্ধব ছাডিয়! বিদেশ খাইতে 

ধাভাদের প্র ত উগ্র, যাভাদের ছর্দপিপ্ডেব | ইচ্ছুক নহে, এনূপ রোগীকে কখনও চেঞ্জে 
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পাঠাইষে না। ক্বোগীফে প্রসঙ্গ রাখিতে | ফি ভাক্তার, কি কবিরাজ, ফি হোমিওপ্যাথ, 
পাঁরিলে, অস্বাস্থ্যকর স্থানেও তাহার রোগের | __যিনি ষল্্ার়োগীর চিকিৎসা করিবেন, তিনি 
হাস হইতে পারে, আর রোগী যদি 'ভরসাহীন, যেন তাহার রোগীকে ও তাহার শুশ্রষা 

অবাধা, আবন্ধস্থানবাপা, মুক্ত বায়ুবিদ্বেষী, | কারীকে-_-এই সকল নিয়ম পালন করিবার 
আহার-বিহারের নিয়ম লজ্ঘনকারী, এবং | জন্য উপদেশ দেন। ইহা ভিন্ন--এ রোগের 

মানসিক ও কায়িক অত্যাচারা হয় _স্বর্গের | বিস্তৃতি নিবারণের অন্ত উপায় দেখি না। 
মত স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করিলেও তাহার | ইহাতে রোগীরও উপকার হইবে, রোগীর 

অমঙ্গল অবশ্স্ভাবী | আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধব ও দেশবাসীর উপকার 
এই প্রবন্ধে আমি যে সকল যুক্তির উত্থাপন | হইবে । ধাহ'রা যন্্ারোগীর চিকিৎসা বা 

করিলাম, তাহ! আমার নিজেরই যংকিবিৎৎ । স্শ্রাধা করিবেন, তীহারা। সর্ধবাদাই কমালে 

অভিজ্ঞতার ফল। আমার একান্ত অন্থরোধ-_ ূ করিয়া ক্রিয়সটের আত্্াণ লইবেন। 

উীনগেন্দ্রনাথ হাল্দার এল্, এম্, এস, | 

হিন্দুর স্বাস্থ্যনীতি। 

প্রত্যেক সভারাজ্য স্বাস্থ্যরক্া ও রোগ বর্তমান সভ্যজগতে স্বাস্থ্য বিভাগ দ্বার! 

নিবারণ জন্য স্বাস্থ্যবিভাগ সংগঠিত আছে। ! সাধারিণ স্বাস্থা রক্ষা কর! হয়। প্রাচীন ভারতে 

রোগৎপত্তির সাধারণ কারণ সমূহ দূর কর! এই | স্বাস্থারক্ষার জন্য কি বন্দোবস্ত ছিল, তাহাই 

স্বাস্থ্য বিভাগের কার্ধা। রাজপথ পরিষ্কার | আমাদের এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। হিন্দু 
পরিচ্ছন্ন রাখা, জল নিকাশের সুবন্দোবন্ত করা, | চিরকালই ধর্শাভীরু | যদিও পাশ্চাতা সভ্যতার 

পরিত্যক্ত আবর্জনা রাশি স্বত্বর দুরীকরণ, | আলোকে এই 'ধ্শাভীরুতার আংশিক অপ' 
পানীয় জলের কষ্ট নিবারণ, অসহায় দরিদ্র | নোদন হইয়াছে, তথাপি স্ত্রীলোকদের মধ্যেও 

রোগীদের জন্ত দাতবা চিকিৎসালয় স্থাপন, | ধাচারা সর ঘে'সা নহেন, তাহাদের ভিতর 

সংক্রমণ নিবারণ জন্ত সংক্রামক রোগগ্রন্ত | এই ধর্শভীরতাব প্রাবল্য এখনও বর্তমান 
রোগীদিগকে স্থানান্তরিত করণ প্রভৃতি কার্ধ্য | রহিয়াছে । বর্তমানকালে আইন আদালতে 

্বস্্যবিভাগ দ্বার! সম্পাদিত হয়। স্বাস্থ্য | দলিল দস্তখত, সাক্ষী, রেজেষ্টারী প্রভৃতি 
হানিকর কার্ধ্যানুষ্টানে বা স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি | সন্তেও সত্য - অসতা হইয়া যাইতেছে, কিন্ত 

বন্ধকত| আচরণে সকলকে বিরত রাখিবার ! পুর্বে ধর্মতীরতার প্রভাবে কেবল মুখের 
জন্ত আইনাঁদি বিধিবদ্ধ করাও স্থাস্থ্যবিভাগের | কথার সত্য রক্ষা হইত। তজপ ধর্ের 
কার্ধ্য। - দোহাই দিয়া স্থাস্থ্যারক্ষাও অতি সহজে সমা- 



৩৬... মাযূর্ধেদ_ আশ্বিন, ১৩২৫। [য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
সস জপ তেল (১১০১০ 

হিত হইত। হিন্দব নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার | কোণ নির্দিষ্ট হইবাব কাবণ,বোধ হয়-_-নৈধত 
প্রতোকটা স্বাস্থ্বোব পক্ষে হিতকব। ব্রাহ্ম | বাধু প্রায় প্রবাতিত না হয়,_ বা যদি প্রবা 

মুহূর্তে বা বাত্রিব শেষ যামাদ্ধ হইতে হিশ্দুব | হিত হয়__তাভাও ক্ষণিক। মলমুত্র ত্যাগকালে 
প্রাতঃকতা আরম্ত। এইকাল ব্রাঙ্গণাদি | মৌনাবলগগন আবশ্তক, এবং নিঠীবন ত্যাগ ও 
চতুবর্ণকেই নিদ্রাত্যাগ কবতঃ শব্যাব উপব | শ্বাস গ্রহণ শিষিদ্ধ। মলত্যাগ কালে পবিধেয় 
উত্তবাগ্ঠ বা পূর্বান্ত হইয়া উপবেশন পূর্বক । বপন কটি”্দশেব উদ্ধভাগে স্থাপন করিতে হয় । 

দীক্ষা্ডবণক ধান ও প্রণাম করিতে হয়_ পাক পবিধাঁন কবিয়া, দণ্ডায়মান বা! ভ্রামা 

এবং দেবদেবী ও পুণাখোক' মহাত্মাগণেব | মান অবস্থায় মলমুত্রত্যাগ নিষিদ্ধ। এই সব 
নামানুকীর্তন কবিয়া পবে পুথিবীকে প্রণাম ৷ পদ্ধতি যে স্বাস্থা সম্বন্ীয় উন্নতিব জন্য নির্দি্ 

পূর্বক শব্যাত্যাগ কবিতে হয ইহাই ঠিপু হটয়ান্ছ তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পাবা যায়। 

শাস্ত্রের বিধি। এই বর্গ মুহর্তে নিদ্রাত্যাগ | সেকালে কব ন .ম মানবজাতিব বাসস্থান স্বাস্থ 

স্বাস্থ্যের পাক্ষবিশেষ হিতকব। পাশ্চাত্য ! জনক বাখিবাব জন্ত ব্যবস্থা ছিল তাহা নহে, 
গ্বাস্থাবিজ্ঞান ও * চিকিৎসা শাস্ত্রে ৪৭ | গবাদি গৃহপাগিত পশ্বাদিব স্বাস্থ্যের প্রতিও 

01১1) বা প্রত্যুষে নিদ্রোথান স্বাস্থ্যকব ৰ লক্ষ্য বাখিবাব নিয়ম ছিল। যথা £-- 

বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে । এইবপ আক্তিক- | “সদেব গো ব্রাহ্মণ বক্কিমার্গে ন বাজমার্গে 
ক্রিয়া দ্বার! স্বাস্থ্যসাধন যে কেবল পাঁখীরং ন চতুষ্পথে চ। 

বিজ্ঞান (713 )104) ) অবলম্বনে সংগঠিত | কুর্ধ্যাদথোৎসর্গমপীহ গোষ্ঠে পূর্বাং 

তাহা নহে, ইহাতে ৮১5০)০17 বা মনো পরাঞ্চেব সমাশ্রিতাং গাম্ ॥” 

বিজ্ঞানও অন্তর্নিহিত আছে। মহাত্মাগণের | দেবতা, গো ব্রার্গণ ও অগ্নিব অভিমুখে 

নাম ম্মবণ ও কীর্তন দ্বানা মানবেব মনোভাব | রাজপথে, চতুষ্পথে গোষ্টে, অথবা যে স্থানে 

গঠত' হয়। মনৈব সহিত শবীরেব অতি | পূর্বে গো চাবণ হইয়াছিল বা পবে হইবে সে 

ঘাঁন& সন্বন্ধ। স্থতবাং মানসিক উৎকর্ষও । বপ স্থানে মলত্যাগ নিষিদ্ধ । 

স্াস্ট্ো্রতি তর জন্য প্রয়োজনায়। মৃত্তিকা দুর্ণগ্ধ হাঁরক এবং ক্ষারাদি সংশ্লিষ্ট 

'নিদ্রোখানেব পব মলমুত্রত্যাগ বিধি। থাঁকাঁয় ক্লেদাদি অঙ্গমল দুবাডৃত করে। তত্তিন্ন 

গ্রামে বাসস্থানের দেডশত তস্ত দ্ূবে ও নগবে ইহা 1)14111601076 বা"সংক্রমণ দোধনাশক । 

তাহাব চতুণ্ত দুবে নৈষধত কোণ মলত্যাগেব | এই জন্য হিন্দুশান্ত্রে শোঁচার্থে ইহা ধ্যবহাঁ 

স্থান নির্বাচন কবা শাস্ত্রীয় বিধি । ইহার মুখ | করিবার নিয়ম । কিস্ত হিন্ুধর্ঘশীস্ত্রের সহিত 

উদ্দেস্ত' এই যে আবাস "মির বাধু যাহাতে | স্বাস্থ্যনীতিব এতই ঘনিষ্ট সন্বস্থ ষে, সে 

দৃবিত না হয় তাগবই ব্যবস্থা । পল্লাগ্রাম অপেক্গী | মৃর্তিকাও 'মাবার বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্তক ? 

নগবেখ লোক সংখ্যা অধিক, স্থৃতরাং পুরীষ | তাই শান্বকাক বলিয়! গিযা্থেন,- 

রাশিব পরিমাণও অধিক তজ্জন্য সেকালে গ্রাম  ণ্জলমধ্য হতে, মৃধিক গর্ত হইতৈ? 'অগৃহী 

বাসস্থান অপেক্ষ] নাগরিফ বাসস্থানেব' অঁধিক । বা অন্ঠৈব 'শীচাবশিষটি " হইত অধকা ধ্দীক 

দুবে 'মলত্যাগের স্থীন পনিরিষ্ট &ইইতা। নৈধত ! হইতে শৌচার্থ মৃত্তিকা আহরণ করিবে 19 



৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা গার্স্থ মুষ্টিযোগ ও টোট্কা । ৩৭ 
সপ এ ৯, এ পলাশী সন ক পপ কীনা ০ পপ পিপি স্পস্ট এ ১ সস সা পিস. পপ সপ | পরাগ 

ইহাব পব প্রীতঃক্নানেব ব্যবস্থা । কিন্ত এইবপ শষম, .ভোজম প্রভৃতি প্রত্যেক 
তাগতেও নিয়ুমাদি বিধিবদ্ধ । সুর্যোদয়েব | কার্যো ভিন্দুব যে সব পদ্ধতি আছে তৎসমুদয়ই 
পূর্বেই প্রাতঃম্ানেব সময । প্রাতম্নান ভিন্ন । স্বাস্থ্যোন্তিকব। পবিচ্ছন্নতা হিন্দুধর্মের 

দৈব ও পিতৃক্রিয়াব 'অধিকাব হয় নাঁ। স্তবাং । প্রধান অঙ্গ। বাত্রিবাপ বা অধৌত বসন 

ধর্মভীক হিন্দুর পক্ষে প্রাতঃঙ্গান অবগ্তঠ কর্তব্য । | পরিধান *কবিযা আঙ্িকপুজা ও ভৌজনাদি 

আ্োতঃজলে আ্রোতাভিমুখীন হইয়া ও আঃ | ক্রিয়া ভিন্দুব পক্ষে একেবাবে নিষিদ্ধ। এমন 

হীন জলে সুর্য্যাডিমুখান হইয়!, নাভিমগ্ন জলে | কি, অধোত বসনে ও স্নান না কবিয়। বন্ধনাঁদি 

ধাড়াইয়া, কবছয় দ্বাবা মুখ নাঁসিক। কর্ণ ক্রিযা ও পুজাগিব আয়োজন করিতে পারা 

আচ্ছাদন পূর্বক ডুব দিতে হয়। জলাশ্ষ। মায় না। 

অপবেব হইণে ডুব দিবার পূর্বে উহা হইতে [তগি বাব, মাস ও খতৃভেদে ষেভিন্ন 

তিনটা বা পাঁচটা মুৎপিগু উঠাইয়া তীব ূ ভিন্ন খাদ্য নিষিদ্ধ আছে, তাভাও সংবক্ষণার্থ 

নিক্ষেপ কবিয়া প্উত্তিষ্ঠোপিষ্ঠ পঙ্গ ত্র তাজ ব্রন্গঙতাদি মভাপাতকের দোহাহ দিয়া নিবা 

পুণাং পবশ্ত চ। পাঁপাঁনি বিল" যান্তি শাস্তিৎ । বিত হইয়াছ। বিকদ্ধভোজ্ন সম্বন্কেও 

দেভি সদা মম |৮-_এই মন্ত্রপাঠ কবিতে হয়।  তন্দরপ। 

ইহাও স্বাস্থ্যবিভীগেব কার্য । প্রত্যেকে আবাব গৃহমধো যাহাতে আবজ্ঞন। বাশি 

যদি প্রতিদিন শ্নান কালে তিনটা বা পাঁচটী । স্তপিকৃত কবিয়া মা রাখ। হয়--তাহারও 

মৃৎপি জলাশয় হইতে উঠাইয়া! ফেলে, তাহা বিধি স্বাস্থা বক্ষাব জন্য । 
হইলে জলাশয়েব পক্কোদ্ধব ক্রিয়া অতি সহজেই ৰ আবাব 11)16.1108) বা ম্পর্শাদি দ্বার 

সম্পাদিত হয়, এক কথায এইজন্যই ইভাব ূ রোগাক্রমণ নিবাৰণেব জন্য ও ব্যবস্থা! আছে। 

" ব্যবস্থা । ।  এইবপে হিন্দুব সংক্রিয়া পদ্ধতি পমুদায় 
আবাব স্নান কালে মস্তক, বক্ষঃস্থল প্রভৃতি । আ'জোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝি পাব ধায় 

অঙ্গ মুত্তিক দ্বাবা মার্জন' কবিবাবও বিধি শীবীবিক বা স্বাস্থ্য সাধন কবিবাগ জন্য 

আছে, 'তাহাব কাবণ পূর্বেই বপিয়াছি প্রতোক ক্রিয়া কণাপে ধদ্মেব বাবস্থা কর! 

মৃত্তিকা দ্র্গ্ষহারক, কর্লেদ বিমোচক ও আবপ্তক | 

1)1510£ 01806 বা সংক্রমণ নিবাবণ | | ডাঃ শ্রীকাত্তিকচন্দ্র দাস। 

গাহ্ছ মুফিযোগ ও টোট কা। 
সপ পপাি৩ ৯627 

চক্ষরোগে-১) হরীতকীব শীস __মধুতে ঘসিয়া গরম কিয়া প্রলেপ দিলে 
মধুতে ঘসিয়! ' গবম' কবিয়া চক্ষেব পাতাক্ চক্ষুব ফল! ভাল হয়। (৩) পাডিলেবুব বস 
প্রলেপ দিলে টক্ষুব ফুলা ভাজ হয়।" (২) লবঙ্গ দিয়া পাতিলেবুর শিকভ বাটিয়! চক্ষেব নীচে 



৩৮ আয়ুর্বেদ _আশ্বিন,। ১৩২৫| | ওয়বর্ষ, ১ম সংখ্যা 
সা 

ও উপরে প্রলেগ দিলে চক্ষু উঠা ভাল হুয়। | দিয়া কুলফুচা করিয়া তাহার পর আহায় 
(৪) শ্বেত পুনর্নবার শিকড় _পুরাতন কাজির | করিলে আহারে রুচি জন্য 
সহিত ঘসিয়। চক্ষে দিলে ছানি ফাল হয়। | থাকে । 

কাণ পাকায় ।-0১) খানিকটা | টাকে ।-হরিতাল, বছেড়ার শীস ও 
সরিষার তৈল আগুণে চড়াইপ্না একটা, শামুক বৃহতীর মূলের গুড়া সমভাগে মধু দিয়া মাড়িয়া 

তাহাতে ভাজিয়। এ তৈল ছাকিয়া কর্ণে | লেপ দিলে টাক আরোগা হয়। 

দিলে কাণ পাকা রোগ ভাল হইয়া থাকে । 
(২) শীখের গুড়া ও চোণ! একজ মিশাইয়া 

কিছুক্ষণ কাণের ভিতর রাখিলে কাণপাকা 

ভাল হয়। 

মুখ রোগে-(১) ভেবেগার আটা 
এক তোলা, সিকি ভবি সৈম্ধব লবণ-_একত্র 

মিশাইয়া পিতলের পাত্রে গরম কবিয়া দন্ত- 

পাটিব £উভয়দিকে কিছুক্ষণ লাগাইয়া ধুইয়' 

রাতকাণায়। বিশুদ্ধ গাওয়া ঘি 
থানিকট। গলাইয়া লইয়া সন্ধার পর রোগীর 
্রহ্মতালুতে, চক্ষের উপর হাতের ও পায়ের 
তালুতে মালিস কবিলে বিশেষ উপকার হা 

থাকে। 

বিছার কামড়ে 10)  ছাগলেব 
নাদি জল দিয়া গুলিয়৷ কিন্বা শুধু ঘসিয়া দিলে 

যন্ত্রণার নিবুত্তি হয়। (২ রাঙা শাকেব পাতা 

ফেলিলে দাতের গোড়ায় নালী হুইয়া বদি | মুখে চিবাইয়া যেখানে কামড়াইয়াছে__লাগাইয়া 
পুঁজ পড়ে, তাহা হইলে তাহা আরোগ্য হইষা 

খাকে। এই ব্যবস্থা দিবসে ২৩ বার করিবে। 

খাও দিন এইরূপ করিলেই দত্ত হুইস্জ পুঁজ 

- পড়া নিবারিত হইবে । (২) দাতের গোড়া 

কিম্বা জিহ্বায় ঘ। হইলে, গোরালিয়ালতার 

ভীটা আনিয়া ডুমা ডুমা করিয়া দ্বতে তাজিয়া 
এর ত্বতেই ডাটা! গুলি বাটিয়া লইয়া অবলেন 

করিবে। ২৩ দিন এই ব্যবস্থায় চলিলেই 

ঘা আরোগ্য যইযে। 

দিলে যক্ত্রণাব নিবুত্তি হয়। ৩) গাওয়া ঘি 

গরম করিয়া লাগাইলেও উপশম হইয়া 

থাকে । ৃ 

বোল্তা, ভিমরুল ও মৌমাছির 
কামড়ে |-সৈদ্ধব লবণের খড় মালিশ 
কর উপশম হইবে। 

অচিলে ।-হলুদ পাড়াইয়া চুণে 
। মিশাইয়৷ আচিলের উপর মা [ইলে উহা! নষ্ট 

| হয়। 
হিয়া অরুচিতে | -€১) জীরাভাজার গুঁড়া ৃ চুলকণায় । শ্বেতচন্দন 

ভোজনের পূর্বে জিহ্বাতে ঘসিয়া ভোজন | কিঞ্চিৎ কপ্ূরের সহিত মিশাইয়া ২৩ দিম 
করিলে আহারে :রুচি জমিয়৷ থাকে । (২) | মাথিলে গায়ের চুলকন! আরোগ্য হয়। 
শসার পাতা, পাতপোড়া করিয়া তৈল ও লবণ ূ মাথার ঘায়ে |+-(১) মুদ্রাশঙ্খ ও 

মাথিয়া ভৌজনের সময় আগে ২1৩ বার থাইবে | তেঁতুলের বীচির শাস সমান ভাগে লইয়া জল 

এবং ভোজনের সময়ও মধ্যে মধ্যে থাইবে। | দিয়া 'ঘসিয়৷ মাথার ঘায়ে লাগাইলে তাহা 
ইহাতে অরুচি ভাল হইবে। (৩) লালিতা- ; আরোগ্য হয়। (২) পাক তেঁতুলের বীচির 
পাতা, পাতপোড়া করিয়। ্ীরূপভাবে তোজনের | শস, অন লবণের সহিত মিশাইন্না মাথার 
গমর খাইলেও অরুচি ডাল হয়। (৫) ঘোল ঘায়ে দিয়া ঠাগ্ডাজল দ্বারা ধুইয়! ফেলিবে। 



৩য় বর্ষ ১ম সংখ বিবিধ প্রসঙ্গ । ৩৯ 
৬৯ পতিতার ৮ চা টা ০০৮, হর ওপর ও 

২৩ দিন এইরূপ করিলেই মাথার ঘা সারিয়া | মাথ! ব্যথায় ।--(১) মুখার রস রগে 

যাইবে। ৷ দিলে মাথার ব্যথা আরোগা হয়। 

পাঁচড়া ও ঘাঁমাচিতে |-গাওয়া ৃ বসন্তের প্রতিষেধক ।--:৫১ কটি- 
ধি একছটাক মুদ্রাশঙ্খ আধতোলা, ফটকিরি | কারির মূল গোলমরিচের সহিত মিশাইয়া 
বার আনা, ভৃঙ্গরাজের পাতার রস একভরি | খাইলে বসন্ত রোগ হয় না। (২) পুনর্নবারমূল 

চারি আনা, তুঁতে ছুই আনা! একত্র মিশীইয়া ; গোল মরিচের সহিত বাটিয়া৷ খাইলে এক 
আগুণে ফুটাইয়। লইয়া পাঁচড়া এবং ঘামাচিতে | বৎসরের মধো বসন্ত হয় না। 

লাগাইলে আরোগা হইয়া থাকে । শ্রীধাংশুভূষণ সেন গুপ্ত কবিরত্ু। 

খর রি 

বিবিধ প্রসঙ্গ | 
ধগপস্রহির। ১ ভরি ০. ০০-০০৯০০ 

চিকিৎসকের অবাহতি ।- আমরা শুনিয়া লব্ব প্রতিষ্ঠ ইংরাক্ত ইতঃপুর্বে এই আমুর্বেদের 
স্থথী হইলাম.__-ঢাকার কবিরাজ শ্রীযুক্ত ৷ যথেষ্ট সুখাতি করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা 

সতীশচন্দ্র সরকার “রোহিতকারিষ্ট” প্রস্তুতের | মেডিকেল কলেজের প্রফেসার সার্জন স্যার 

জন্ত আবগারি আইনের আমল হইতে অব্যা- | স্তাতেলক চার্লস একদিন ছাত্রগণকে উপদেশ 

হতি পাইয়াছেন। আবগারি কর্তৃপক্ষ ইহার | চ্ছলে বলিয়াছিলেন,-_-"আর্য্যচিকিৎসা বিজ্ঞানে 

মামল! তুলিয়া! লইয়াছেন। যাহা ছুই সহশ্র বৎসর পূর্বে বলিয়৷ দেওয়া 

মান্দ্রাজে আরুর্কেদ ।--সংপ্রতি মান্দ্রীজের | হইয়াছে, আমি আজ তাহাই তোমাদ্দিগকে 

বাবস্থাপক সভায় অনারেবল শ্রীধুক্ত রঙ্গ | পুনর্ববার বলিতেছি। চরকে কথিত চিকিৎ- 
চারিয়ার আযুর্কেদীয় চিকিৎসার উন্নতি বিধা- | সার একটু সামান্য অংশমাত্র আমি তোমা- 

নের জন্ত গবর্ণমেণ্টের সাহাধষাপ্রার্থী হইয়া | দ্িগকে বলিতেছি।” আমেরিকা--ফিলাডেল- 

ছিলেন। আমরা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম, ৷ ফিয়ার ডাক্তার ক্লার্ক, একদা বলিয়াছিলেন, 

গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সার আলেকজাগ্ডার 

কারডিস বলেন, __-“আফুর্ষ্বেদীয় ' চিকিৎসাটা 

“্যদি ব্রিটাশ ফান্মাকোপিয়ার সমস্ত অংশ পরি. 

ত্যাগ করিয়া চরকে'র চিকিৎসা অবলম্বন করা 

কিছুই নহে, উহা হাতুড়ে চিকিৎসকগণের | যায়-_তাহা হইলে দেশের লৌকের অকাল 

জীবনযাত্র। নির্বাহের একটা উপায় মাত্র। মৃত্যু অনেক কমিতে পারে ।” সার আলেজ' 

সার অলেকজ্ঞাণ্ডারের এরূপ মন্তব্যে আমরাগুধু । জাগ্ডার আমুর্কেদের বিছুই জানেন না, এ 

মন্্াহত হই নাই,+বিন্মিতও হইয়াছি। | অবস্থায় এরূপ অযথ৷ মন্তব্য তাহার মুখ হইতে 

তাহারই দেশের - তীচারই স্বজাতি--বহুতর | কেমন করিয়া নির্গত হইল --তাঁহা আমরা 



£০ মায়ুবেবদ--আশ্বিন। . ১০২৫। র্ঁ য়ংবর্ষ, ১ম্ সংখ্যা 

বুঝিতে পারিতেছি না। কোন শাস্ত্র সম্বন্ধে 

কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইলে, সেই 
শান্তর যে বীতিমত অধ্যয়ন করা উচিত-_-এ 

কথ! কি আর বলিয়। দিতে হইবে? 

বঙ্গে বাতুল বৃদ্ধি। সরকারি হিসাবে 

প্রকাশ,_বাঙ্গালার বাতুলালয় সমূহে বাতুপ 
রোগীর সংখ্যা বুদ্ধি পাইতেছে। ১৯১৫ 

হইতে ১৯১৭ খুঃঅব্ পর্য্যস্ত তিন বৎসরে মোট 

১,২৮৩ জন রোগী বাতুলালয় সমূহে প্রবেশ 
করিয়াছিল এবাব তাহাদেব সংখা 

হইয়াছে। যতগুলি কাবণে লোকে পাগল 

হইয়া থাকে. তাহাঁব মধো-_অভাব অনটনও 

১,৩৩১ 

গ্রেম্বা দোষ ও কৃঁসি ইত্যাদি কমিয়া গিয়! 

রোগী ২1৩ দিনে সুস্থ হইয়া থাকে ।-_ কথাটা 
আমাদের কিন্ত ভাল নাগিপনা,_হইতে 

পারে ইহা কাল-বিপধ্যয় জ্বর, কিন্তু কোন 

প্রক্কতিতে ইভা বাতুজ্জর, আবার কোন প্রক্ক- 
তে ইহ। বাতশ্লেক্ঘ-_এ কেমন কথা ? আমবা 

ইহাকে বাত জবর বলিব না, বাষুর সহিত 
খেক্সা মিশ্রিত থাকায় আমরা “ইহাকে 

বাতশ্নেক্সজবহই বলিব। তাহার পব বঙ্গ 

বাসা'ব পত্র লেখকেব কথা অনুসারে ইহ 

যদি বাঙজ্ববই হয়, তাহা হইতো লক্ষমীবিপাস 

এবং অগ্নিকমাবে' ইহাবকি হইবে? বাত- 

অন্যতম কাবণ। এবপ অবস্থায় বর্ধমান | শ্লেম্ম জর হহলে 'পক্ষমীবিলাসে' উপকার হই 

সময়ে বাতলকুলেব সংখ্যা বৃদ্ধিতে আশ্চর্যা 

হইবার কোন কাবণই নাই। দেশের নেতৃ- 

বর্গ এ সকল কথা ভাবিতেছেন কি? 
নূতন জ্বরে পাবনার কবিরাক্ত । -নূৃতন 

ক্রামক জ্ববেব চিকিৎসা- প্রসঙ্গে পাবনাব 

বাব কথা । আমবা গতবাবে এই জর প্রসঙ্গে 

“মকরধবজ সেবনের যে ব্যবস্থা দিয়াছিলাম, 

তাহাহ সমীচীন ব্যবস্থা । প্রথম বার এই 
জরেব আঞ্মণ কাণে কোন ওষধ দাও-_না 

দাও, আসিয়' বাইবেনা কিন্ধ জর অস্তে শ্রেম্মা 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্ী'শচন্ত্র বিগ্যারত্ব “বঙ্গ- | এবং দর্বলতা দুব করিরার জন্য “মকরধ্বজ' 

বাসী”তে-লিখিয়াছেন,_“আযুর্ধেদ মতে এই | সেবনে বিশেষ উপকাব হইয়া থাকে- এ বিষয় 

জ্বর কাল বিপর্যায় জন্ত কাল বিপর্ধ্যয় জব | এই বংসবই আমবা বহুস্থলে পরীক্ষা করি- 

মাত্র; কোন প্রকৃতিতে ইহা বাতজব এবং 

কোন প্রকৃতিতে ইহা নাতশেক্মজররূপে | 
আবিভূতি হইয়া! থাকে । এ জবে লক্মীবিলাস ূ 

এবং অগ্রিকুমার বস দিবারাত্রে ২৩ বার 

পর্যায়ক্রমে পান, আদার রস, পিঁপুল চূর্ণ এবং 

মধু অন্ুপানে সেবন করিলে রোগীর বেদনা, 

যাছি। “মকরধ্বজে”র সহিত “লক্ষ্মীবিলাস 

বাবভারে আরও উপকার হইয়া থাকে । যাহা 

হউক এ জর, শুধু বাতজর নহে, ইহা! যে 

বাওয্নেক্স জর--তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র 

নাই। 



আযুর্ধেদ লাইব্রেরী। 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ব এম-এ, এম+কি-কৃতৃ7 

প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়। 
রোগ নির্ণয় করিবার সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক । রোগ নির্যয়ের জন্য"ইদাদিস্তন কালে "মাধব 

নিদান'ই প্রচলিত গ্রস্থ। কিন্তু এই প্রতিসংস্কত বোগবিনিশ্চয়ে মাধব নিদান অপেক্ষাও অনেফ 
কথা! আছে। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা অক্ষবে পৃথক পৃথকভাবে মুদ্রিত। মৃল্য চারি টাক1।.. 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিরজাচরণ গুণ্ড কবিভূষণ কৃত-_-বনৌষধি দর্পণ । 
দ্রব্যগুণ শিক্ষার উৎকৃষ্ট পুস্তক-_২ থণ্ডে সম্পূর্ণ, মূল্য ৪২ টাকা । 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুণ্তড কবিরঞ্জন প্রণীত-_ 
ভৈষজ্য মণিমালিকা। (১ম খও) 

এ মুষ্টিযোগ ও টোটকা ওষধঞ্জলির মূল সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার ছড়া পদ্য অনুবাদ, 
সংবাদ পত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত | “বঙ্গবাসী” বলেন-_একপ ভাবের গ্রন্থ বিরল, মুখস্থ 

করিয়া রাখিলে এ পুস্তকে সকলেরই বিশেষ উপকার হইবে। মূল্য ॥%০ দশ আনা মাত্র। 
পুস্তকগুলির জন্য ২৯ নং ফড়িয়া পুকুর স্ত্রীট, অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিগ্ভালয়ের স্ুপারিনটেনডেন্টের 

নিকট পত্র লিখুন। 

কার্তিকের সূচী । 
বিষয় লেখকের নাম পৃষ্ঠা 

১। বিজয়া--কবিরাঁজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিবঞ্জন ১০, ৪৯ 
২। জল সংশোধনে তাত্রের অদ্ভুত শক্তি--ডাঃ শ্রীযুক্ত লক্মীকুমার দে এম-বি 88 
৩। শিশুদের যক্ারোগ--ক বিরাজ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্য্যোপাধ্যায় ০৯ ৪৪ 
৪1 উপবোধ রক্ষা-__শ্রীযুক্ত তারকনাথ বিশ্বাস সি ৪৮ 
৫। তুললী--কবিরাজ শরযুক্ত বঙ্কুবিহারী সেনগুপ্ত. *** রা ৫০ 
৬। 

৭ | 

৮ 

৭ | 

১০। 
১১। 

১২। 

১৩ । 

১৪। বিবিধ সংবাদ । 

চা পানেৰ অপকারিতা- শ্রীযুক্ত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ** 
আমুর্ষেদীয় চিকিৎসাঁ_কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ ধেন গুপ্ত ফবিরঞন | 
প্ইশরক্ষায় কর্তব্য অবধারণ--শ্রীসতীশচন্দ্র রাষ্ বি, এল, উকিল। ৮. 
ডাক্তারের আত্মকথা _ ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ ম্ুমদার ** 
ওয়ার ফিভার-_শ্রীরাজেন্্রকুমার মজুমদার শাস্ত্রী, বিস্তাভূষণ। 
প্রদর বোগ চিকিৎসা--শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন। ০৮ ৭০ 
গা্স্থ্য মুষ্টিযোগ ও টোটকা -শ্রীস্ধাংশুভূষণ সেন গুপ্ত। 
ধর্মপালনে স্বাস্থ্যরক্ষ। _ শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ, 

৫৩ 

৬. 

৬১ 

৬৪ 

৬৮ 

৭৯ 
৭৩ 

ন্ 

«আযুর্বেদে”র নিয়মাবলী । 
“আয়ুর্ধধেদের” অগ্রিম বাঁধিক মুল্য ডাক মাশুল 

সহ ৩%*। মাসের প্রথম সপ্তাহে ইহ। প্রকাশিত 

হয়। কেহ কোনে। মাসের 'কাগজ' না পাইলে 
মই মাসের মধ্যে সংবাদ দিবেন, নতুব! পুনরায় মূল্য 
দিয় সেই সংখ্য। লইতে হইবে । 

আশ্বিনে ইহার বর্ধীরস্ত, এঅন্ত যখনই ইহার 
গ্রাহক হউন, গ্রতিবর্ষের আশ্বিন হইতে ইহা]! লইতে 
হইবে। 

কোনে। বিষয়ের জন্ত পত্র লিখিতে হইলে গ্রাহক 
নম্বর উল্লেখ কবিতে হয়, নতুবা মে পত্রের কোনো 
কার্য হয় না। 

প্রবন্ধ লেখফগণ কাগজেব এক পৃষ্ঠায় পঙ্িদ্কীর 
অক্ষরে লিখিয়া পাঠাইবেন। ভাফ টিকিট না 
পাতে অমনোনীত প্রবন্ধ সকল ফেরৎ দেওয়! 
হয় না। 

বিজ্ঞাপন দিবার দিম, ।--এক বৎসরের চুক্তিতে 
১ পৃষ্ঠা ৮৮ অর্ধ পি ৪৫০ মাঁকি পৃষ্ঠঠ ২৮ এবং 

অষ্টাংশ পৃষ্ঠা ১৪* টাক । কভারের বিজ্ঞাগনে প্রতি 
পেজ ১, টাকা । 

কবিরাজ গীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ব 

কাধ্যাধ্যক্ষ | 



কলিকাতায় মহা! হৈরৈ কাণ্ড । 
ভীষণ প্রতিত্বন্বিতা ! ভীষণ প্রতিঘন্দিতা। 

একদিকে গিনিস্বর্ণ অন্যদিকে “মায়াপুরি মেটেল।% 
অম ব্যয়ে গিনির ন্যায় চিরস্থায়ী রং বিশিষ্ট “মায়াপুরি মেটেলের+ 

গহন! গৃহিণীকে উপহার দিয়! তৃপ্ত হউন, সকল সাধ পূর্ণ হইবে। 
আধুনিক আবিষ্কৃত সকল প্রকার গহনার চিত্র সম্বলিত ক্যাটালগ একখানি 

* কার্ড লিখিয়া গ্রহণ করন ও 
সম্পাদক, উকিল, জমিদার, ব্যারিষ্টার প্রভৃতির প্রশংসাপত্র পাঠ করুন। 

ভারতের অদ্বিতীয় আবিষাঁর “মায়াপুরি মেটেলের” সেই চুড়ি 

১৭ বৎসরের পরীক্ষার ফলে বাজারে বাহির হইয়াছে । 
“মায়াপুরি মেটেলের” গহন! গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি কর! 

ল্লন! সোহাগ ঢুড়ি। 
_ 
7? রর 
১1 টু 
৫ £ ৪৪ টি 9 % উড 
ররর ঢু 

ট্ট 28 | বু 
খাঁটা গিনি স্বর্ণের ন্যায় ইহা পাঁলিশ ও সুদৃষ্ঠ কারুকাধ্য বিশিষ্ট। 

মূল্য ৪২ টাকা, (প্রতি সেট ১ গাছ) মফঃম্বলে মাশুলাদি 1%* আনা । 
বিনামুল্যে 

লাভের কথা। 
( উপদেশ পূর্ণ অপূর্বৰ গল্লের বই ) 

ইহা পাঠ করুন, বিশেষ লাভ হইবে! যিনি ৪ খানি গ্রামের ৪ জন ভদ্রলোকের 
নাম ধাম পরিষ্কার ভাবে লিখিয়! পাঠাইবেন, তাহাকে বিনামূল্যে ও মাশুলে ১ খানি 
উপহার পাঠান হইবে। 

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান-_ 

এইচ, ব্যানাজ্জি এণ্ড কোং 



আমুর্রোদ 
মামিকপত্র ও সমালোচক । 

৩য় বর্ধ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৫-__-কাত্তিক। যু সংখ্যা । 

বিজয় । 
৮ টিন 

পৃজ| ফুরাইল। বিসর্জনের করুণ রাঁগিনী- 
উৎসব, আনন্দ ফুরাইয়াছে জানাইবাঁর গন্য 

ক্ষীণস্রে বাজিয়া উঠিল । কন্মকুশল বাঙ্গালী 

কয়দিনের জন্ত অবসর পাইয়া বে শাস্তি-স্থখ 
উপলব্ধি করিতেছিল, তাঁহার পরিসমাপ্তি 

দেখিয়া আবার কর্ম্ম-জুয়ারে গা+ ঢালিম়্া দিল। 

আমরাও আমাদের গ্রাহক-অনুগ্রানক পাঠক 

ও লেখকদিগকে যথাযোগ্য সাদর সম্ভাষণ 

জানাইয়া “আয়ুর্ধেদে'র সেবায় মনোভিনিবেশ 
করিলাম। 

কিন্ত এই আবাহন ও বিসর্জনের ব্যাপারে 

আমরা কি বুঝিলাম? আশৈশব বার্ধক্য 

পর্য্যস্ত আমর! সকলেই তো জানি--এ আনন্দ 

-_-এ উৎসব ক্ষণিকের জন্য,_ইহা চিরস্থায়ী 
নয়,-_-মাত্র তিনটি দিনের জন্য এই উৎসবের 
শোত প্রবাহিত থাকিয়া তিন দিন পরেই ইহা 
ফুরাইয়া যাইবে,--এত আশা--এত উৎসাহ 
-*এত আকাঙা-_ এত কামনা-_ মাত্র তিন 

দিন পরেই তো অতীতের গর্ডে বিলয় প্রাপ্ত 

হইবে। তবে বাঙ্গালী এই অস্থায়ী আনন্দ 
উপভোগ করিবার জগ, সারা বৎনব ধরিয়া 

একটা অভাবনীক্ আকাঙ্া--একট! 

অনির্ববচণীয় উৎসাহ হৃদয়ে পোষণ করিয়া 

থাকে কেন? যাহ! চিরস্থারী নহে, বাহ! 

আসিয়াঁই ফুরায় যাইবে-__যাস্া উদয় হইয়াই 
বুদদে মিলাইয়! যাইবে--যাহার আরব মাত্রেই 
সমাপ্তি হইবে, তাহার জন্য সমগ্র বঙ্গসংসার 
উন্মত্ত হইয়া উঠে কেন? 

কিন্ত কেন যে এই উৎসবে--বাঙ্গালীর 

প্রাণ উন্মত্ত হইয়া উঠে__তাঁহা সাধক ভিন্ন 
অন্তে বুঝিবেনা | স্থষ্টিস্থিতি লয়_ এই ত্রিবিধ 
ব্যাপার লইয়াই তো শক্তির সম্পূর্ণ বিকাশ। 
ুগ্ময়ী মূর্ভিতে চিন্মক্ীকে আনিয়া সাধক সেই 

ত্রিবিধ ব্যাপারেরই রহস্তোদবাটন করিয়া 
থাকেন। যে মৃত্তিক। লইয়া মায়ের প্রতি- 

কৃতি নির্মাণ পূর্বক তাহার প্রাণ প্রতিষ্ঠার 



৪২ আযুর্বেদ-_কার্ভিক, ১৩২৫। [৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্য। 
বে উস সস পপ পা সপ পা 

ব্যবস্থা করা হয়, সেই মৃত্তিকা_স্ষ্টবস্তর সর্ব | ছুরস্ত দশাননের প্রবল প্রতাপ খর্ব করি- 

প্রথম। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ব্যোম-_ বার জন্ শ্ীত্রীরামচন্দ্র অকালে জগন্মাতার 

এই পঞ্চভূত লইয়াই তো সৃষ্টির গঠন। জীব- | অর্চনা করিয়াছিলেন। রাবণ-নিধন সেই 
সষ্টিতে ক্ষিতি হইতে উত্তবের পর, অপ, তেজ, | অর্চনার ফল। দুর্বৃত্ত দমনে বিশ্ববংসার সে 
মরুৎ ও ব্যোমের সাহায্যে তাহার পরিপুষ্টির | দিন ভাবোন্সেষে মর্ত-মধুব হইস! পড়িয়াছিল। 
ব্যবস্থা। বিলয়কালেও ক্ষিতি ভিন্ন অপর | বিসর্জনের পরে শূহ্যবেদিকা নিরীক্ষণে সাধ- 
স্কল গুলির সাহচর্য্ের সঙ্কৌচন হইয়া আবার | কের প্রাণ ফাটিয়া! যাঁইলেও এ দিনে যে 

ক্ষিতিতেই তাহার বিলয় সাধন হইয়া! থাকে । | প্রণাম, আশীর্বাদ, আলিঙ্গন, সম্ভাষণের ব্যবস্থা 

জগরস্বার মৃষ্য়ী মূর্তিতেও এই সৃষ্টি ও লয়ের | _-তাহাও দুর্বৃত্ত দমনে ভাবোন্মেষ মন্ততারই 
কৌশল সুসংবদ্ধ। ভক্ত সাধক ইহাই উপ- | ফলসম্ভৃত। ম্ুৃতরাং আজিকার দিনে মাতৃ- 
লব্ধি করেন বলিয়া তাহার আকাঙ্খা! সারা- | হার! হইলেও সাধক বিশ্ববিজয়ী। মাতৃভক্ত 

বৎসর ধরিয়া জাগিয়া উঠে। সাধকের সেই | বাঙ্গালী এই জন্তই এ দিনের অপেক্ষায় সাবা 

আকাঙ্া'জাগরণে বিশ্বংসাব এমন একটা | বংসর আকুন হইয়া থাকে । এ আকুলতাক্ 

অজানা আ্োতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে-_যাহার | যে কত স্ুখ-__তাহ। বাঙ্গালী ভিন্ন আর কেহ 

ফলে বিশ্ববামী পুজার অপেক্ষায় উন্মন্ত না | বুঝিবে না । 

হইয়া থাকিতে পাবে না । প্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন। 

জল-সংশোধনে তাম্ত্ের অদ্ভুত শক্তি । 
শপ সা ১. 

“কাঞ্চনে ভঙ্ষয়েদস্ং ছুগ্ধং রজত ভাজনে। | ছুপ্ধ পান করিলে, লৌহ-পাত্রে পিষ্টক ও মহশ্ঠ 

আয়সে চাপুৃপং মত্শ্তং দধিতক্রে শিলাময়ে ॥ | ভক্ষণ করিলে, পাঁথরের বাঁটীতে দধি ও ঘোল 

রীতি-পাত্রে তিলকস্কং পায়মং শক্তবঃ মধু। ] এবং মৃৎপাত্রে শীক সুপাঁদি আহার করিলে, 

মৃণ্নয়ে শাক-সথপা্দীন্ তাম্র পাত্রে জলং শরীরের ষে কি উপকার হয়,--তোজ্য দ্রব্যেরই 

পিবে॥ | ব! পাত্র বিশেষে কিরূপ রাসায়ণিক পরিবর্তন 

»-পাঁক-রাঃ | সাধিত হয়, অনেক সময় আমরা! তাহা বুৰিয়া 

এ দেশের যখন সমৃদ্ধিশাণী গৌরবমরী | উঠিতে পারিনা । অনেক সময় মনেও হয়-_- 

অবস্থা-_তমন এই শ্লোকটী খধি রচিত স্বাস্থ্য | এ সকল বুঝি প্রাচীন কালের কুসংস্কার ! কিন্ত 
নীতির অন্তভূর্ত হইয়াছিল। ছুঃখের বিষয় । তাত্র-পাত্রে জলপানের বিধি যে খুব ভাল, সে 

-সোঁণার থালে ভাত খাইলে, রৌপ্য পাত্রে ূ কথা আর অস্বীকার করা চলেনা । কেননা 
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এই সভাতার স্বর্ণযুঠো স্বয়ং সাহেবের মুখে 
আমর! তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনিতে 
পাঁইতেছি। 

আমাদের দেশে_ পুর্বে তাম-পাত্রের 

যথেষ্ট আদর ছিল। প্রাচীন ভারতবানীগণ-_. 
তাম্রপাত্রে জল পান করিতেন। বড় বড় 

তামার কলসীতে পানীয় জল সযত্বে রক্ষিত 

হইত। তামার কোষাকুশীস্থিত জলে-_ 

দেবলোক ও পিতৃলোকের পরিতর্পণ হইত। 

প্রবীণ! গৃহিণীগণ-_সন্তানের আরোগ্য বাসনায় 

জলকুস্তের মধ্যে দেবতার নামে তামমুদ্র। 

ডুবাইয়া রাখিতেন। রুগ্ন শিশু সেই জল 
পান করিত। এ সকল প্রথা এখনও বর্তমান 

দেখিতে পাঁওয়। যায়। 

এখন সাহেবের! বণিতেছেন-_তাম্ন কতৃকি 

অপরিষ্কার জল পরিফার হয়। তা পাত্রে 

জল রাখিলে -জলস্থিত রোগবীজাণু ধ্বংস 

হইয়াঁথাকে। বৈজ্ঞানিক-পরীক্ষার স্থির তই- 

য়াছে -পরিষ্কার তীত্রপাত্রে জল রাখিলে সেই 

জলস্থিত জীবাণু এবং অপর আহ্বাক্ষণিক 

জীবাণু সহজে নষ্ট হইয়া থাকে । ইহাতে 

কোন সন্দেহ নাই। পরিষ্কার তাননপাত্রে জল 

থাকিলে, সেই জলদ্ব।রা তামার অতি সামান্ত 

ংশ দ্রব হয়। এই দ্রব তাম্ই আন্ুবীক্ষণিক 

রোগ বীজাণু নষ্ট করে। শুধু ইহাই নহে। 
তাম্র জলের ছুর্গপ্ধ ও বিবর্ণ নষ্ট করে। তাম্র 

সংস্পর্শে জল স্থাদ-গন্ধ-বর্ণ বিহীন হইয়া 
থাকে । 

স্বাস্থ্য বিভাগের কর্ম্মচারীগণ বলেন-- 

১০০০৩০০ ভাগ জলে, একভাগ সালফেট অফ 

কপারের দান দ্রব হইলে-সে জল বীজীণু 

ভুবাইয়া রাখিলেও জলের সমস্ত দোষ দূর হইয়া! 
যায়। এই প্রণালীতে জল পরিষ্কার করা 
অতি সহজ. ষে কোন ব্যক্তি যখন তখন ইহ 
অনায়াসেই করিতে পারে। 

জল মধ্যে যে পরিমাণ জৈবিক পণার্থ 
বর্তমান থাকে, সেই পরিমাণে ত ঘও জলের 

সহিত দ্রব হয়। এইটি তাম্রের আশ্চর্য্য শক্তি। 

দ্রব তাম্ন জৈবিক পদার্থের সঙ্গে মিশিয়া 

অদ্রবনীয় পদার্থ রূপে অধঃপতিত হইয়া থাকে। 
স্থতরাং তাম্রসংযোগে জল ধাতব পদার্থ বিহান, 

নির্দোষ ও বিশুদ্ধ হইয়া থাকে । 

_ ল্লেটান গবর্ণমেন্টের স্বাস্থ্যবিভাগের জল 

পরীক্ষক ঘিনি আনুবীক্ষণিক জীবাণুতত্ববিদ্ 

বলিয়া বিখ্যাত-_সেই ডাক্তার 7১6০109:0 

জল পরিক্ষার করণে তাম্নের শক্তি ভাল রকম 

করিয়া! পরীক্ষা করিয়াছেন। ডাক্তার পিচ 

ফোর্ড বলেন--১০০০০০ জলে এক ভাগ সাল 

ফেট অফ কপার মিশ্রিত হইলেই জলস্থিত 

সমস্ত আনুবাক্ষণিক জীবাণু ধ্বংদ হইয়া যায। 

বীজাণু ধ্বংদ করিতে ২৪ ঘণ্টা সময় লাগে, 

অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টা পরে এ জলে আর জীবাণুব 
অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। য়ে জল 

টাইফয়েড.ব্যাসিলাস্ কর্তৃক দুষিত হইয়াছে, 
সেই জলের ৭৫০০০ ভাগে ১ ভাগ সালফেট 

অফ. কপার মিশ্রিত করিলে, ৩ ঘণ্টা পরে 
দেখা যাইবে,_ত্র জলে আর টাইফয়েড, 

জীবাণু নাই। এক গেল্ন জলে, ১ গ্রেণ 
সালফেট অফ. কপার দেওয়াই নিয়ম । এই 
উপায়ে তিন ঘণ্টার মধ্যে জলস্থিত জীবাণু 

বিন করিতে পারা যায়। 
খুব পরিষ্কার মাজাঘষ! তাত্র পাত্রে--আম্গু- 

ূন্ত ও সুপেয় হইয়৷ থাকে । জলের পরিমাণ | বীক্ষণিক জীবাণু কুল ধ্বংস প্রাপপ হইয়া 
অনুসারে তন্মধো প্রশস্ত একখণ্ড হাম্ফলক থাকে । 



আয়ুর্বেদ--কাণ্তিক, ১৩২৫। [ওয় ব্ষ য় সংখ্যা 
০ সপ 

পুর্বে দক্ষিণ আফ্িকায় জলের দেণেষ 
নানাবিধ সংক্রামক রোগের প্রাহুর্ভাৰ হইত। 
পরে ডাক্তার ওয়াটকিন্স-_-তথাকার জলে 

সালফেট অফ. কপার মিশিত করিবার ব্যবস্থা! 

করায়, জল বিশুদ্ধ হইয়াছে এবং জলজ পীড়ার 
আশঙ্কাও কমিয়া গিয়াছে। 

অতি সামান্ত মাত্রায় সালফেট অফ. কপার 

জলের সহিত দ্রবাবস্থায় থাকিলে, সে জল 

পান করিলে একটুও অনিষ্ট হয় না। ইহা 
বৈজ্ঞানিক জগতের একটা পরীক্ষিত সত্য। 
যে সকল পল্লীগ্রামে--জলের দোষে লোকের 

নানাবিধ রোগ হইয়! থাকে, সেখানে বক্ষ্যমান 

প্রণালীতে তাত্র সংস্পশে জলকে বিশুদ্ধ করি- 

বার চেষ্টা করা কর্তব্য। এত অন্ন খরচে 

আর কোনও উপায়ে জল নির্দোষ হইতে পারে 

না। 

সপ ০ ও ও থর এ আশা পে শপ পাপ পপ সপ? পা এপ আপ সপ এরা 

এখন সাহেবের! তার এই জল সংশো' 

ধক গুণ পরীক্ষা করিয়! দেখিয়া তারের অন্ন 

রাগী হইয়া পড়িয়াছেন-- সাহেবের কথায় 

আমরাও তাত্ত্রের প্রভাব বুবিয়াছি। কিন্তু 

সহস্র সহম্ম 'বৎসর পূর্ববে--আমাদের খধিগণ 

কেমন করিয়া যে তাত্রের এই গুণ জানিতে 

পারিয়াছিলেন, তাঁহা ভাবিলে সত্যই বিস্মিত 
হইতে হয়। এই জন্তই কবি বলিয়াছেন-_ 
ওরে বাছা গৃছে তোর রতনের রাজি । 

এ ভিখারী দশা তোর কেন তবে আজি? 

হায়রে! তথাপি আমাদের চৈতন্চোদয় 

হয় নাঁ! তাত্র স্বয়ং বিষ হইয়াও, দুষিত জলকে 

অমতে পরিণত করিতে পারে-_খধিযুগের এই 
মহাসত্য সাহেবদের অনুগ্রহে আজ আমরা 

জানিতে পারিয়াছি! আমাদের মত আত্ম 

বিস্থত-_-জাতি জগতে আর আছে কি? 

শ্রীলক্বীকুমার দে, এম্ বি। 
শিরিন 

শিশুদের যহ্মারোগ। 
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সহরের এক বড়লোকের বাড়ীতে চিকিৎসা 

করিতে গিয়াছিলাম। রোগী একটা শিশু, 

তাহার দেহ একেবারে জীর্ণ শীর্ণ। শিশুটা 
অনেকদিন হইতে ভূগিতেছিল, বলা বাহুল্য 
তাহাকে নিরামর় করিবার জন্য ক্রমাগত 

চিকিৎমক পরিবর্তন চলিতেছিল। বাকী 

ছিলাম কেৰল আমি । আমার পুর্বে অনেক 
বড় ভাক্তারও দেখিয়াছিলেন। পর্য্যায়ক্রমে 

কেহ জরের, কেহ যকৃতের কেহ কৃমির, কেহ 
বা অজীর্ণের চিকিৎস! করিয়াছিলেন। কিন্ক 

কিছুতেই ছেলেটা সুস্থ হয় নাই। 

আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া শিশুকে পরীক্ষা 
করিলাম। শিশুর অভিভাবক আমাকে 

জিজ্ঞাসা করিলেন--“ইহার রোগ কি?” 

আমি বলিলাম-_-প্যক্ষা” | বৈঠকখানায় 

অনেক লোক বসিয়াছিলেন, আমার কথায় 

তাহার! সকলেই যেন বিন্নিত হইলেন। আমার 
দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া একটা বাবু জনাস্তিকে 
গৃহম্বামীকে বলিয়া ফেলিলেন-_-“এত ছোট 
ছেলের যক্ষা হয়, এই নুতন শুনিলাম। যক্ষ্া- 
রোগের কারণ-_ধাতুক্ষয়। এ ছেলের ত শুক্রই 
জন্মায় নাই, তবে যক্ষা হইল কেমন করিয়া ?” 



৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা ] 

গ্রকথায় উত্তর দিবার তখন আর আমার 

প্রবৃত্তি হইল না। গৃহস্বামী কিন্ত আমারই 
উপর শিগুর চিকিৎসার ভার অর্পণ করিলেন । 

আমিও দ্বিগুণ উৎসাহে--ন্বর্গীয় পিতৃদেবের 

চরণ ও শ্রীভগবানের পবিত্র নাম স্বরণ করিয়া 
শিশুর চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিলাম । 

৩ মাস পরে শিশুর শরীরে স্বাস্থ্যের চিহ্ন 
প্রকাশ পাইল। ৮ মাসে সে সম্পূর্ণ আরোগ্য 
লাভ করিল। গৃহস্বামী অবশ্তই আমার প্রতি 

প্রীত হইলেন। যাহারা বালকের ক্ষয়রোগের 

কথায় চমকিত হইয়া, আমাকে উপহাস 
করিয়াছিলেন, তাহারা একদিন আমাকে ধরিয়া! 

বসিলেন--“কবিরাঁজ ! এইবার সত্য করিয়া 

বল দেখি,-অত ছোটছেলের কি যক্মা হইতে 
পারে? আমাদের বিশ্বাস ছিল--শুক্রক্ষয় না 

ঘটিলে যক্ষা হইতেই পারেনা” আনি তাহা- 
দিগকে যে উত্তর দিয়াছিলাম- বর্তমান প্রবন্ধে 

তাহাই লিখিতেছি। 
বাস্তবিক অনেকেরই বিশ্বাস আছে--খুব 

ছোট ছেলের যক্মারোগ হয়না । ডাক্তারী 

পুস্তকে শিশু-ক্ার উল্লেখ আছে। আরুর্ধবেদে 

ও-_শিশুধিগের যন্মারোগের যতকিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত 

বিবরণ আছে। কিন্তু যে মতেবই অনুসরণ 

করা যাউক নাঁ। শিশুর যক্মারোগ হইয়াছে 

কিনা, তাহা নিরূপণ করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। 
ধুব যত্বের সহিত পর্যবেক্ষণ না করিলে রোগ 

ধরা যায় না। 

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, সহরের ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র শিশুগুলির গলায় গ্রন্থির মাঁলা প্রায়ই 

স্কীত হইয়া থাকে। এই প্ররুতির শিশুগণকে 
ডাক্তারেরা 9০7০0151018 (9009005 সংযুক্ত 

নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। যে সকল 
শিশুর গলদেশে গ্র্ি স্কীতি লক্ষিত হয়,তাহাব! 

শিশুদের যম্মারোগ । 8৫ 

অতি সহজেই সর্দি ও কাসিতে আক্রান্ত হইয়৷ 

থাকে। এই সকল শিশুর সাধারণ স্বাস্থাও 
ভাল নহে, দেহ ক্ষীণ, 'মন শ্দত্তিহীন। ইহা- 
দিগের লালনপালনে অভিভাবকগণ যদি ভাল 

রকম যত্ব না করেন, তাহা হইলে এই সকল 

শিশু যক্মারৌগে অনায়াসেই আক্রান্ত হইতে 
হইতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই শ্রেণীর 
শিশুদের যক্ষাবোগের প্রকৃত চিকিৎসা হয় না। 

কেননা-_ইহাদের রোগ নির্ণ্ন করা অনেক 
সময়ই রড় কঠিন হইয়া পড়ে। খুব বিজ্ঞ 

চিকিৎসক ও শিশুদের ষক্ষারোগ সহসা! ধরিতে 

পারেন না। ইহার কারণ- যুবক বা কিশোর 
বয়ফ মানুষের ক্ষারোগ হইলে, যে যে লক্ষণ 

প্রকাশ পায়--সে সকল লক্ষণ শিশুর দেহে 

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, কখনও ব৷ 

অম্পট ভাবে লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া ঘায় 
ৃষ্টাস্ত স্বরূপ বলিতে পারি-__"099289 07986 

1100 এবং 1017 11001000059 ও 0198101106 

শব--যদি ০1%০16এর নিয়ে পাওয়া যায়, 

কিন্বা সেইস্থানে স্পষ্টতর বোধ হয়, তষে 

বয়োপ্রাপ্ড ব্যক্তি হইলে, তথায় যক্মারোগের 

সুচনা হইয়াছে বলিয়া অনুমান করিতে পারা 

যায়। কারণ বয়ক্ষ ব্যক্তিদের ফুসফুসে 

সাধারণ ভাবে 7৪০1০ পরিব্যগ্ত না হইয়া 

স্থানিক ব্যাধিরূপেই যক্মারোগ হইয়া! থাকে । 
কিন্ত শিশুদের ফুস্ফুসে ঘক্মা সাধারণ ভাবেই 
পরিব্যাপ্ত হইয়! দেখা দেয়। শুধু ইহাই নহে 
» শিশুদের এত সামান্য কারণে এবং এত 

রকমের কারণে শ্বাস গ্রশ্বাসের সুক্মতম প্রভেদ 

হইতে থাকে যে, উপযুক্ত স্থানে উল্লিখিত চিহ্ন- 
গুলি একত্রে অনেক সময় পাওয়া যায় না, 

আবার পাওয়া গেলেও তাহা ষে প্রর্কৃত যক্ষ্মা 

রোগ তাহা স্থিররূপে জানা যায় না। 



৪৬  আয়ুর্ধেদ-কার্তিক, ১৩২৫। [ওয় বর্ষ, ২য় সংখ্যা 

শিশু প্রকৃতি উত্তেজনাগ্রবণ, উত্তেজন। উভয় 5081001% মধ্যন্থলে বদি 00398? 

বশতঃ তাহাদের উতয় পার্থের বক্ষঃ প্রাচীর | লক্ষিত হয়, তবে তাহা যক্ষার জন্য হইতে পারে, 

_ ভিন্ন ভিরন বেগে পরিচালিত হইতে পারে। | পরস্ত বদ্ধিতায়তন 707019। গ্রন্থির জন্যও 

স্থতরাং একদিকের বক্ষঃপ্রাচীর অন্তদিকের | হইতে পারে। তবে এতছুভয়ের মধ্যে পার্থক্য 

সহিত পৃথক কার্ধ্য দেখাইলে, জোব করিয়া | কেবল এই টুকু--শেষোক্ত অবস্থায় শ্বাস 

বলা যাঁয়না যে--তাহার যক্মাই হইয়াছে । প্রশ্বাস শব ও বক্ষঃস্থলের উর্ধাংশে 7950087)06 

শিশুদের প্রায়ই বক্তোৎকাস হয় না, | পাওয়া যায়। 

অর্থাৎ কাসির সঙ্গে রক্ত ওঠে না। শিশুর ষক্ষারোগের লক্ষণ এইগুলি-__ 

শিশুরা কাসে খুব কম, এবং থুখু ও] (ক) ঘন ঘন ফুদ্ফুসের পীড়া বা ব্রক্কাই- 
ফেলিতে পারে না। ডিস হওয়া । 

শিশুদের দেহে বক্ার প্রধান চিহ্ন অতি ঘর্্ম (খ) দৈহিক গুরুত্বের হাস। 

ও হেক্টিক বোধ- প্রায়ই প্রকাশ পাঁ় না। (গ) বহুকাল ধরিয়া উদরাময়ে ভোগ।। 

শিশুদের যখন বক্মাবোগেব সুত্রপাঁত হয়, | (ঘ। ২৪ ঘণ্টা ঘুষঘুষে জর | 
তখন তাহার বাঁষু নলিব প্রদাহ (ক্রঙ্কাইডিস) (ড) প্রারই বমি করা? 

রূপেই দেখা দেয়। ৩1৪ বার উপর্যযপরি-_ (৮) অগ্রিমান্দ্য। 

রঙ্কাইডিস্হইগ্লা তবে যক্ারূপে প্রকাশ পায়। ূ (ছ) অরুচি। 

ফুস্ফুসের প্রদাহ কথনও এত বেশী হয় যে | (জ) শৈত্য সেবনে আসক্তি। (ইহা 

শিশু তাহাতেই মরিয়া যায় ? ৷ গাত্র দাঁহেয় জন্যই হইয়া থাকে |) 

ইন্ফু যেপ্জার পুর্বে যেরূপ কাসি হইয়া থাকে, ূ (ঝ) ল্যারিস্কসে ক্ষতোতপত্তি। 

শিশুদের যক্ষার ভ্ুত্রপাতে মেইরূপ ধরণের ূ (ঞ) কশতা। 

কাসি হইয়। থাকে। 1 (উ) কখনও শুফ কাসি, কখনও আর্দ্র 
এই সর্কল কারণে শিশুদের ষক্ষারোগ ধর! । কাসি। 

বড়ই কঠিন হইয়। পড়ে। ইহার লক্গণগুলি। 15) বক্ষবিকৃতি (বুক বসিয়া যাওয়া 

বিশিষ্টরূপে চিহ্নিতও নহে । তবে ইহ] নিশ্চয়-_ | বা বাকিয়। যাওয়া) শ্বাস প্রশ্বামের সময় বুকের 

বয়োপ্রাপ্ত ব্যক্তির দেহে বগ্ারোগের যে সমস্ত | কোন স্থান ওঠে, কোন স্থান উঠে না। 

লক্ষণ দেখা দেয়-_শিশু পরীরেও তাহা দেখা (ড) স্পর্শ কম্পন। শিশু যখন কথা 

দিতে পারে। কহিবে, তখন বুকে হাত দিয়া! দেখিলে মনে 

098099 7951017801090, 1১101017700 | হইবে-_-ভিতরে খুব কাপিতেছে। 

(5) বক্ষ বাদনে--শবের ্তৈমিত্য । 

(৭) ষ্েথিসকোপ দিয়া শ্রুতি পরীক্ষায় - 

নানারপ আগন্তক শব্ব, রোগ বদ্ধমূল হইলে 
কখনও কটকট শব, কখনও ভুড়ভুড় শব্ধ, 

কখনও 'ভড় ভর শব্ষ--নানারকম শব । 

[58175610175 10069080850 01292010106, 

এই গুলির উপর নির্ভর করিয়া শিশুদের ক্ষ 

রোগ নির্ধারণ করা চলে না। 
অনেক সময় শিশুদের কঃস্বরের বিকৃত 

বুঝা যায় না। 
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(ত) উগ্র প্ররকতি। 

(থ) চক্ষুদ্বয়ের অস্বাভাবিক ওজ্জবল্য। 

(দ) মাঝে মাঝে গ্রন্থি স্কীতি। 

(ধ) জিহ্বার মধ্যস্থলে কুষ্ণবর্ণের ছোব 

ধরা। 

(ন) মৃত্তিকা তক্ষণে আগ্রহ । 

(প) মূত্রদ্ধার মাঝে মাঝে উত্তেজিত 

হওয়া । 

(ফ) সর্বদা বিমর্ষ ভাব। 

(ব) কেশ পাত। 

(ভ। পেট ফণাপা। ইত্যাদি । 

কি কারণে শিশু যন্ষমাক্রান্ত 

হইতে পারে ?£-- 
কারণ অনেক গুলি। তন্মধ্যে প্রধান 

কারণ গুলির উল্লেখ করিতেছি । 

১। পিতৃবীর্য্য ও মাতৃ রক্তের দোষ। 

২। ছুষ্টছুগ্ধ পান। ৩। অতিরিক্ত মিষ্টান্ন 
ভোজন। ৪। জনাকীর্ণ সহরে বাস। ৫। 

বিশুদ্ধ বাধু ও হুর্যালোকের অভাৰ। ৬। 

হ্াাতানে স্থানে বাস।। ৭! সর্বদা কোণে 

থাকা। ৮। সর্বদা জামাজোড়।গায়ে থাকা । 

৯। পুষ্টিকর খাগ্যের অভাব, ১০। স্নেহ 

বছল দ্রব্যের অতি ভোজন। ১১। ভয় 

দেখানো । ১২। কাদানো। ১৩। শরীরে 

প্রায়ই ক্ষতোতপত্তি । ১৪। যক্ষ্মা গ্রস্ত জননীর 

সন্ত পান। ১৫। উচ্চ স্থান হইতে পতন। 

যে পর্যন্ত শিশুর দন্তোদেগামন নাহয় সে 

পর্য্যন্ত তাহাকে কেবল স্তন্ত পান করিতে 

দেওয়া উচিত। 

আমি যে বক্ারোগগ্রন্ত শ্শিটীর চিকিৎস! 

করিয়াছিলাম, তাহাকে কেবল “চ্যবনপ্রাশ” 
খাইতে দিয়াছিলাম। বাস্তবিক চ্যবনপ্রাশ 

ক্ষয় নিবারণে অদ্ধিতীয় মহৌষধ। তবে তা 
চ্যবনপ্রাণ হএয়া চাই । মুদী পসারীর দোকা- 

নের ছুই তিন টাকা সেরের গাগ্য না হরু। 

যখন দেখিবেন-_-শিশুর প্রায়ই সর্দী কাসি 
লাগিয়া আছে; মাঝে মাঝে গলাম্ম বীচি 

হইতেছে, টন্সিল্ বৃদ্ধির জন্য - শুক্ষ কাঁসি দেখা 
দিয়াছে, মধ্যে মধ্যে উদরাময় হইতেছে, অথবা 

কোষ্ঠবদ্ধতা আরন্ত হইয়াছে, শিশু ফেন দিন 

দিন শুকাইয়া যাইতেছে, আর কাল বিলম্ব না 

করিয়া তাহাকে ছাগ হুদ্ধের সহিত চ্যবনপ্রাশ 

খাওয়াইবেন। ,প্রথমে ছুই বেলা ২টী বড় 
মটরের মত মাত্রায় দ্িবেন। সপ্তাহাস্তে মাত্র! 

বৃদ্ধি করিবেন। তৃতীয় সপ্তাহেই দেখিতে 
পাইবেন--শিশুর অত্যন্ত ক্ষুধা বুদ্ধি* হইয়াছে, 
চতুর্থ সপ্তাহে-_-তাহার দেহের ওজন বাড়িয়াছে। 
যে শিশুর প্রকাশ্তে কোন রোগ বুঝা যাইতেছে 
না, অথচ দিন দিন রোগা হইতেছে, চ্যবন- 

প্রাশ তাহার একমাত্র মহৌষধ। 

শ্রীনগেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কবিরত্ব । *% 

* লেখক ভব।নীপুরের প্রসিদ্ধ কবিরাজ ৬ভূধর চন্দ্র কবিরত্ব মহাশয়ের মধ মাত্মজ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
উততয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের কার্ধবিৎ। আমর! সাদরে প্রবন্বটী পত্রস্থ করিলাম। আং সং। 
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সপ আপ লা শা সপ শস্মপ আ্স না শপ ঁ 

সা স্প্প সপ মস সপ ও সত. আপ আস 

উপরোধ রক্ষা । 

আমি গলিতদস্ত, লোঁলিতচশ্মী, স্খলিত 

পদ, পলিতকেশ- বৃদ্ধ; এখন কক্মক্ষেত্রে 

অবসর গ্রহণ করিয়া “শেষ-খেয়ার”” প্রতীক্ষায় 

নদীর কুলে বসিয়া আছি।, 

আমার অবস্থা 

“পর পারে উত্তরিতে, পা” দিয়েছি তরণীতে” 

কিন্ত একি ! ৭পিছু হ'তে আবাব আহ্বান 
শ্রীমান্ ব্রজবল্লভ ভায়! এখনও আমায় ছাড়িতে 
চাহেন না! যথনি দেখা হয়, তখনি বলেন-_ 

“দাদা! কিছু লিখুন না।” এ অনুরোধ 

অবহেল! করিবার সাধ্য তো৷ এ বুড়াব নাই। 

এ আদেশ যে বৃদ্ধের পক্ষে তরুণী ভার্ধ্যার 
আদেশের মত্ত অলজ্ব্য ! তবে আমি করি কি? 

আমাকে যে লিখিতেই ইইবে। আমার 

লেখার প্রধান অন্তরায়--আমি আজীবন 

কেবল গন্ন:গাথা আর কাব্য লিখিয়াই মরি- 

স্বাছি; “আমুর্ধেদ” কবিরাজী কাগজ--ইহাতে 
প্দর্শন” পবিজ্ঞানে”র আলোচনা হয়) ইহাতে 

কেবল-_প্হ-য-ব-বঁল ঝ-ঢ়-ধ-ঘ--উ-_তৃরি ভূরি 
শান্তর বচনং |” এখানে ত আমার দত্তস্'ট 

চলিবে না। দত্তই বা আমার কোথায় ? 

কিন্ত একটা কথা আছে--আমাঁর ভাই 
ডাক্তার, তবু আমি “নার্ডিকা”র বদলে “মকর- 

ধবজ” থাই ; আমার মুখে কাটলেটের চেয়ে 
শুক্তানি ভাল লাগে । আমি অনেক কবৰি- 

রাজের সঙ্গে মিলিয়! মিশিয়া--তাহাদের 

চিকিৎসা-নৈপুণ্য ছু” একস্থলে প্রত্যক্ষও 'করি- 

যাছি। আমি করিবাঁজী কাগজে লিখিবন! 

কেন ? অতএব জ্ঞানদাসের ভাষায়- আমাকে 

বলিতে হইতেছে-_ 

লিখিব লিখিব সথি ! নিশ্চয়ই লিখিব। 
পাচ বৎসর পূর্বের কথা । আমার তং- 

কালের প্রতিবাসী এক ব্রাহ্মণ যুবার একদিন 

খুব জবর হইয়াছিল। প্রথমে জরটাকে আমরা 

গ্রাহাই করি নাই। কিন্তু ৫ দিন পর্য্স্ত যখন 
জ্বর ছাড়িল না, তখন একজন ডাক্তারকে 

ডাকা হইল, ভাক্তারটা নেটিভ ডাক্তার হইলেও 

বেশ বিজ্ঞ । তিনি বোগীকে বেশ করি! পরীক্ষা 

করিয়া বলিলেন-_-“নিমোনিয়া হইয়াছে” 
শুনিয়াত আমাদের চক্ষুস্থির! ডাক্তার প্রথমে 

একটু সাহস দিলেন। গুঁষধের ব্যবস্থা করিজলন 

_সন্দীর লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়া পর্যাস্ত ৪ 
ঘণ্টা অস্তর ১০ গ্রেণ মাত্রায় 01989 ০৭16, 

১ আউন্স জলের সহিত সেব্য। সঙ্গে সঙ্গে 
91)0010 1911109 দ্বারা বক্ষঃস্থল বন্ধন॥ 

৫1৬ দিন পধ্যস্ত রোগ সমভাবেই রহিল। 
ডাক্তার বলিলেন-“এ “লোবার নিমোনিয়া+, ইচ্ছা 

করিলে আর কাহাকেও ডাকিতে পারেন ।” 

সেইদিন অপরান্ধে স্থানীয় বড় ডাক্তারকে 

ডাকা হইল। পটাশ আইডাইডে শ্লেম্মা তরল 
হয় নাই শুনিয়! তিনি যেন চমকিয়! উঠিলেন। 
শেষে প্রেসক্রিপসন্ লিখিলেন-_1 

ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড .--১৫ গ্রেঃ 

শ্পিরিট ক্লোরফরম--১৫ মিঃ 

* আমার (িবকালের শ্বতাব--নোটবুকে প্রেদ্কূপদনের নকল লিখিয়। র।খা--লেখক। 
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ভুই ঘণ্ট। অন্তর খাওয়াইতে। ইহার সঙ্গে 
ফানেল জ্যাকেট । পথ্য_ ছুধসাণ্ড ও 
হপ। 

রোগ কিন্তু বাড়িতেই চলিল ডাক্তাররা 
আসিয়া ঘন ঘন ওষধ পরিবর্তন করিতে 

লাগিলেন। কোনদিন লাইকার ষট্রিকৃনিয়া, 
ও স্পিরিট ইথারিন্, কোনদিন এল কানাইল্ 

মিকশ্চার, কোন দিন বা! আাসিভ মিকশ্চার, 
কোনদিন বা এফার ভেসেন্স্ মিকশ্চার,__ 

এইরূপ নিত্য নূতন পরিবর্তন চলিতে 

লাগিল। 

২৩ দিনের দিন-_ডাক্তীরদ্য় বলিনেন-_ 

“জীবনের আর আশ! নাই । এখন আপনারা 

অন্ত বাবস্থা করিতে পারেন।” 

বুঝ্ন এইবার গৃহস্থের কি বিপদ। 
রোগীর স্কটাপন্ন অবস্থা ভয়ানক ছুর্বল-_- 

এইরূপ ছুঃসময়ে ডাক্তার জবাব দিলেন! ! 

গ্রামাস্তরে আর একজন প্রবীণ ডাক্তার ছিলেন, 

তিনি ৬ টাকার কম রোগীর গৃহে পায়ের 

ধূল! দিতেন ন1। দায়ে পড়িয়া তাহাকেই 
ডাকা হইল। তিনিও বড় আশ্বাস দিলেন 

না। কেবল বলিলেন-_এ নিমোনিয়ার সঙ্গে 

ম্যালেরিয়ার সংযোগ আছে। প্রেন্কপসন লেখা 

হুইল-__ 
1১০, 

কুইনাইন সাল্ফ-_২ গ্রেণ, 
সাইটি.ক এসিড._-১০ গ্রেণ, 

সিরপ সিমপ্রেকস--১ ডাঃ 

জল-_---"--- ই ওন্স | 

২ ঘণ্টান্তর সেব্য। 

কাঙিক-_২ 

পিসি 
পে সপ পে পপ পাস আপ পপ এ ০ তা ওর ভা লি 

কিন্ত কিছুতেই কিছু হইল না। অধি- 

কন্ধ রোগীর দেহে আর একটা উপসর্গ দেখা 

দিল-_-পেটফাপা। ক্রমে রোগীর জ্ঞান 

পর্য্যস্ত লুপ্ত হইন্। আসিল। 
তা”রপর সাধারণতঃ যেমন হইয়া থাকে-_ 

মরণকালে বৈগ্ভকে ম্মরণ ! পার্খের গ্রামে 

এক বৈদ্ক ছিলেন, লোকটী বেশ সদাচারী, 
মিতভাষী এবং বিজ্ঞব। তাহাকেই ডাকা 

হইল। কবিরা আসিলেন, অনেকক্ষণ 
ধরিনা নাড়ী টিপিলেন, পেটটা একবার 

বাজাইলেন। তা'রপর--আমাকে ডাকিয়া 

বণিলেন--“ঘোর সান্লিপাতিক বিকার। 

বাচিবার আশা কম। বলেন তো ওষধ দি। 

কিন্তু আরোগ্যের জন্য দায়ী হইতে পারিৰ 

না। 

আগাদের আগ্রহাতিশষ্যে কবিরাজ মহাশয় 

ওধধ দিলেন--প্রাতঃকালে “কস্তরী ভৈরব” 

বৈকালে_পিঁপুলচুরণ সহ ধণমুল পাচন। 
রাত্রে _-মকরধ্বঙ্ধ।” আমরা পথ্যের কথাটা 

গিজ্ঞাসা করিলাঁম। তিনি বলিলেন--“এত- 

দিন কি পথ্য ধিতেছিলেন ? উত্তর দিলাম -- 

“দুগ্ধ ও সথপ।” কবিরাজ মুখ বাঁকাইয়া 

বপিলেন--“পর্ধনাণ! সপ দিতেছেন ? 

যাহারা সব্বদা মাংস ব্যবহার করে,_স্থপ 

তাহাদের পক্ষে সুপথ্য হইতে পারে। এ 

শ।/ক-ভাত-খেগো বাঙ্গালী--এর পেটে কি 
সুপ সহ হয়? স্থপ খাইপ়াই হয়ত পেটফাপা 

দেখ! দিয়াছে । কবিবাগ .ছুপ্ধ পর্য্যন্ত বারণ 

করিয়া দিলেন। পথ্যের ব্যবস্থা হইল--মহর 

ডালের শুবল নূষ। তা'ও- দিনে রেতে ৩ 

বার মাত্র । 

কিন্ত আশ্চ্্য.এই--যে রোগীর শরীরের 

বলাধানের জন্ত আমর! হিন্দু হইয়াও__প্রত্যহ 



৫০ আয়ুর্ধেদ--কার্তিক, ১৩২৫। [ওয় বর্ষ, ২য় সংখ্য। 
৬ ৯০০৯৭ আপ শপ শস্পী | আপ আল পাস সস পিপল 

ছুইটা করিয়া! কুক্কুট শাবক সংহার করিতাম, | পূর্ববে--আমরা রোগীর গা মুছাইয়া দিবার জন্য 

ত্িসন্ধযাকারী ব্রাহ্মণ সন্তানকে-_মুর্গার যুষ | অনেকবারই অনুমতি চাহিয়াছিলাম, কবিরাজ 
খাওয়াইতাম, এতদিন তাহার পার্খপরি- | তাহা অন্থমোদন করেন নাই। দানের কথা 

বর্তনেরও শক্তি ছিল না,__কুকুটবংশ ধ্বংস | বলিলেই বলিতেন-_প্যাবন্ন বলবান্ 

করিয়াও তাহার শরীরে যে বলটকু হয় নাই, | ভবেৎ।” | 

কবিরাজের এই নিরামিষ মন্র-কীথে সেই এই রোগী--এখন আমার কাছেই কার্য 
রোগীর দেহে দিন দিন বল বাড়িতে লাঁগিল। | করে। এ ঘটনাটা আমার প্রত্যক্ষদৃষ্ট 
রোগীর পেটফাঁপা কমিল, মলমৃত্রেব যথারীতি | ইহাঁর পূর্ববে--কবিরাজের ছাগবিষ্ঠা সদৃশ 
প্রবর্তন হইতে লাঁগিল। অতি সহজে অল্প | বটিকায় যে নিদারুণ নিমোনিয়ার নিবৃত্তি 

কাসিবা মাত্র--পাটল বর্ণের প্রচুব শ্রেম্বা | হইতে পারে__ আমার সে ধারণাও ছিল না! 
উঠিতে লাগিল । কবিবাজের হাতে ১১ দিন । এরূপ অনেক ঘটনা আমরা নিত্য দেখিতেছি, 

থাকিবাৰ পর-_-রোগীর জ্বর ছাড়িয়া! গেল, গা” | তবুও কবিরাজেৰ প্রতি আমাদের ডাক্তারের 

ঠাণ্ডা হইল। আমরা ত ভয়েই অস্থির, | মত শ্রদ্ধা নাই! আমরা কবিরাজ ডাঁকি 

কোলাপ্দ নহে ত? কবিরাঁজকে সংবাদ | কখন? যখন ডাক্তারের ফিঃ গুণিয়া, মিক* 

দেওয়া হইল তিনি আসিয়া রোগীর হাত | শ্চারের মুল্য যোগাইয়। গৃহস্থ নিতান্তই দশাহীন 

দেখিয়া বর্সিলেন-_-“আর ভয় নাই, বিকার | হইয়। পড়িয়াছে,_-ভূগিয়া ভূগিয়া রোগী যখন 

কাটিয়া গিয়াছে ।” জীবনীশক্তিহীন হইয়া! পড়িস্াছে, তখন আমরা 

১৭ দিনের দিন রোগী - বালিস ঠেসান দিয়ী | কবিরাজের কাছে উপস্থিত ভই, এবং প্রথমেই 
বসিতে পারিল। ক্ষুধায় তাহার প্রাণ ওঞাগত | নিজেব দারিদ্র্য জ্ঞাপন করি ! আমার মনে হয় 

--হার! তথাপি সেই নিষ্ঠুর কবিরাঁজ-- | _-ষদি দিন কতকের জন্ত কবিরাজ মহাশয়ের! 

কোন নৃতন পথ্যের ব্যবস্থা করিল্লনা। ৪, | ধন্ম্ঘট করিতে পারেন, তাহা হইলে--এ 

দিন কাটিলে রোগী একটু পল্তার ঝোল | দেশের অসংখ্য জীর্ণ রোগীকে পটলোৎপাটনের 
পাইল। তা"রপর মুগসিদ্ধ, থৈ ও মন্থ্রডালি, | জন্ত ঝুড়ির অন্বেষণ করিতে হয়। রোগী ও বৈগ্য 
অবশেষে ওজন করিয়া একছটাক পরিমাণ | উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই-.কথাটা একবার 

পুরাতন চালের অন্ন । ২ মাস পরে রোগী যখন ৷ ভাবিয়া দেখিবাব সময় আসিয়াছে । আমারও 

বেশ বেড়াইতে লাগিল, তখন- _মাধকলাই | উপরোধ রক্ষা হইয়াছে, এখন “ইতি” । 
সিক্ত তৈল মাথিয়া সর্ববৌধধি জলে ন্নান। ইহার : আীতারক নাথ বিশ্বাস। 

৪ িতয2 

তুলসী। 
১৯5৮7 

তুগনী হিন্দুব একটা প্রধান অর্চনার বৃক্ষ । চস হিন্দুর চক্ষে সে কখন হিন্দু নহে। বৈষ্ণব 
যে হিন্দুব গৃহ-প্রাঙ্গনে যত্ব রক্ষিত তুলসী বৃক্ষ | গণ বিঞ্ুঃ অপেক্ষা প্রিয়া তুলসীর অধিক সম্মান 
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করিয়া থাকেন। ধিনি প্রত্যহ তুলসী বৃক্ষে 
জল দান, তুলসী প্রদক্ষিণ, তুলসী তলে প্রণাম 
না করেন_-তিনি কখন বৈষ্ণব নহেন। তুলসী 
কাহারও নিকট অনাদৃত নহেন। পঞ্চ উপাসক 
সমানভাবে তুলসীর 'মাদর করিয়া থাকেন। 

তুলসী.বৃক্ষে বৈদ্যুতিক শক্তি বড়ই প্রবল: 
ভাবে নিহিত আছেঁ। ইহার কাষ্ঠের মাল্য 
ধারণ করিলে মনুষ্য শরীরে বিদ্যুৎ বেগ স্থির- 

ভাবে রক্ষিত হয়, স্থতরাং উহাতে অনেক ব্যাধি 

আরোগ্য হয়,-সহস। শরীরেও কোন ব্যাধি 

প্রবেশ করিতে পারে না। অন্ততঃ রোগ 

প্রতিষেধের জন্য আমি সকলকেই তুলসী মাল্য 

ধারণ করিতে অন্থুরোধ করি। তুলমী-কাষ্ 
ধাঁরী-_-সাধারণ অপেক্ষা দীর্ঘজীবী ও সৎপথা' 

বলম্বী হয়। বাহার মাল্য ধারণে অনিচ্ছুক, 
তাহার! ইহার কাষ্ট কোমরে অথবা বাহুতে 
বন্ধন করিয়৷ রাখিতে পারেন। 

তুলসীর রদ-জ্বর ও সর্দি নাশক.। প্রবল 
সপ্দিযুক্ত জরে-_তুলসীর রস সহ মকরধ্বজ 

সেবন করাইয়া আমি অনেক রোগী আরোগ্য 
করিয়াছি । ছুই বেল! খাইতে হয় । কৃষ্ণ তুলসী. 

শিউলিপাতা ও উচ্ছেপাতার মিলিত রস ১ 
তোল! গরম করিয়া মধু ও পিঁপুল চূর্ণ সহযোগে 
সেবন করিলে কফ জ্বর শীঘ্ব বিনষ্ট হয়। 

তুলসীর রস শরীরের দুষিত রক্ত শোঁধন 
করে। ইহ! বাতরক্ত ও গলিত কুষ্ট নাশক। 

কুষ্ঠ ব্যাধিপ্রস্তের সুস্থ থাঁকিতে হইলে তুলসী 
তাহার একমাত্র অবলম্বন। প্রত্যহ তুলসীর 

রস ছুই বেলা সেবন ও গাত্রে মর্দন করিলে 
এবং জিতেক্্রিয় হুইয়৷ গোমৃত্র পান করিলে 
অনেক স্থলে কুষ্ঠ ব্যাধি যাপ্য হইয়া থাকে। 

তুলসীর গন্ধও মন্দ নহে, ইহার গুণে কোন 
রোগ বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিতে পারে 

না। সপত্র তুলসী শাখা হস্তে ধারণ করিয়া 

থাকিলে তাহার গাত্রে কদাপি মশক দংশন 

করিতে পায়ে না । দেখা গিয়াছে--মশকগণ 

তুলসী বৃক্ষের ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। 
মশরু ম্যালেবিয়াবাহী বপিয়া াহাদের বিশ্বাস, 
তাহারা প্রত্যহ তুলসী ভক্ষণ ও তুলসীর রস 
অঙ্গে মর্দম করুন, মশক নিকটে যাইবে না। 

ষাহাদের শরীরে নানাবিধ চ্দরোগ আছে, 
তাহারা তুলসী রস ভক্ষণ ও গাত্রে মর্দন 
করুন। বজ্রাঘাতে হতজ্ঞান রোগীকে সত্বর 

তুলসার রস ভক্ষণ করাইলে তৎক্ষণাৎ তাহার 
দেহে বৈহ্যতিক ক্রিম! প্রবাহিত হইয়া তাহার 

জ্ঞান সঞ্চার করে। 

যিনি ছুই বেল! তুলসী পত্র ভক্ষণ করেন, 
তাহার শরীর মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় উজ্বল 

হইতে থাকে । ইহা! একটি কম রসায়ন নহে। 
বী্য্তস্তে তুলসীর শক্তি অসীম। কিয়ৎ 

পরিমাণ তুলসীর মূল পানের সহিত ভক্ষণ 
করিলে বীধ্যস্তস্ত হয়। আয়ুর্বেদ কি বপিতে 

ছেন শুন্থন,_ 
শুরনং তুন্ধুপী মুূলং তাম্ুলৈঃ সহ ভক্ষয়েৎ 

ন মুগ্চস্তি নরোবীর্য্য মে কৈকেন ন সংশয় । 
যাহাদের স্বপ্নদোষে মধ্যে মধ্যে শুক্র ক্ষয় 

হয়, তাহার! সপ্তাহে ২ দিন অল্প মাত্রায় তুলসী 

মূল সেবন করিবেন, দেহস্থ বিদ্যুৎ সংরক্ষিত 
হইয়া আর অযথ শুক্র ক্ষয় হইবে না। মনুষ্য 

দেহে বিদ্যুৎ অবিচপিত রাখিতে তুলসীর মত 
আর বুঝি কাহারও শক্তি নাই। 

তুলসীর মূল বাহুতে বন্ধন করিয়া রাখিলে 
তাহার বজাঘাতের ভয় থাকে না। অনেক 

চতুর গৃহস্থ নূতন গৃহ নির্্সাণকালে মট.কাঁর 
কাঠে হরিদ্রা রঞ্জিত বস্ত্রে তুলসীর মূল বাধিয়া 
দেন, সে গৃহে কখন বজাঘাতের ভয় থাকে 
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না। ইহ! বজ'রোধক দণ্ড অপেক্ষা .গুণশাঁলী। 

শাস্ত্রকাঁর বলেন,_-যাহার গৃহে সতেজ তুলসী 
বৃক্ষ থাকে তথায় কি বজ্রপাত হয় ? 

রক্রপিত্ত রোগীকে ত্লসী ও কামিনী 
পাতার রস খাওয়াইলে তৎক্ষণাৎ রক্ত-বমন 
বন্ধ হয়। তুলদী তলের মৃত্তিকা পর্য্যস্ত 

তুলসীর গুণ প্রাপ্ত হয়, তুলসীতলেব কেবল 

সপ প্জ 

মৃত্তিক! খাইয়৷ অনেকে যে রোগ মুক্ত হন-_- 

ইহাই তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ । 
শ্বাস, যক্ষা প্রভৃতি রোগেও তুলসীর রস 

পান করিলে উপকার হয়। ধ্বজভঙ্গ রোগী 
্বতের সহিত প্রত্যহ ছুইধান তুলসী মুল ভক্ষণ 

করিলে শরীরে আবার বৈছ্বাতিক ক্রিয়। চলিতে 
থাকিবে, রোগও আরোগ্য হইবে। 

শ্রীবস্ক,বিহারী সেন গুপ্ত কবিরাজ । 

চা পানের অপকারিতা । 
৩০ 

বর্তমান কালে আমাদের দেশে চাএর 

প্রচলন বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। লোকে 
অনায়াঁমে ২টী পয়সা ব্যয় করিরা চা খাইরা 

থাঁকে। কলিকাতার গতি রাজপথে অসংখ্য 

চাঁএব দোকান বসিয়াছে এবং প্রতি দো কাঁনেই 

বহু খরিদ্দারেব সনাগম ভইগ্া থাকে । আমার 

কোন বন্ধু একদিন স্থারিসন রোদ, কলেজ 

্রাট, বহুবার স্্রীট ও সাকুলার রোড, এই 
চতুঃসীমাবন্ধ স্থানের চাএর দোকান গণন। 

করিয়াছিলেন, গণনায় দোকান ১১০ থানি 

হইয়াছিল। ইহাতেও অনেক দোকান বাদ 

পড়িয়াছিল। এই সকল দোকানেই ঘরভাড়।, 

সরঞ্জামা খরচ প্রতি ব্যয় সম্থুলান হইয়া বেশ 

লাঁভ হইয়া থাকে, নতুবা দোকান উঠিয়া 

যাইত। এই সমস্ত টাকাই আমাদের দেশের 
নধ্যবিত্ত লোক এধং সামান্ত ব্যবসায়ী--মুটে, 

মঙ্ছুর, ফেরি ওয়াল। প্রস্ুতি দিয়া থাকে । যাহাদের 

চা বাগান আছে, তাহার! এবং চাঁএর বড় বড় 

ব্যবসায়ীগণ প্রথমতঃ বিনা পয়সায় চাঁএর 

প্যাকেট বিতরণ করিতেন, তারপর ক্রমে যখন 

শোঁকেব নেশা ধরিল, তখন বিতবিত চাঁএব 

ম্ল্য স্থদসহ আদার করিয়া লইলেন। শুধু 

| কলিকাভাষ নহে, আমাদেব দেশের সকল 
গ্রধান সহরেই এইবপে চাএর বহুল প্রচলন 

হইয়াছে । আমি যখন বোম্বাই নগরে 

গিয়াছিলাম, তখন সেখানে ' অসংখ্য ইরাণী 
দোকান দেখিয়াছিলীম। এ সব দোকানে চা 
বিক্রয় হইত । সে সময়ে কলিকাতায় চাঁএর 

দোঁকান বসে নাই । বর্তমানে বোম্বাই সহরে চা- 

বিক্রয় আরও বাড়িয়া গিয়াছে তাহাতে সন্দেহ 

নাই। কেহ কেহ বলেন যে, চাঁএর একটু 

উপকারিতা আছে, তাহাতে শরীর ঝরঝরে 

রাখে এবং উৎসাহ জাগাইয়৷ তোলে । বাস্তবিক 
পক্ষে যদিব! এ গুণচাএর থাকে, তাহা সাময়িক 
মীত্র এবং যেমন প্রতোক সাময়িক এবং কৃত্রিম 
উপায়ে উৎপাদিত উত্তেজনার অবসানে দ্বিগুণ 
অবসাদ আসে, চাএর প্রভাবটুকু অস্তহিত 

হইলেও শরীরে সেইরূপ অবসাদ আসিয়া 
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থাকে। এ কারণ একবায় চা ধরিলে তাহা | চা পানে অভ্যস্ত, তাহাদের ভ্ুবেলা চা পানে 

ত্যাগ করা বড়ই কষ্টসাধ্য। সমস্ত নেশার ৃ অন্ততঃ।* আনা বায় হইয়া থাকে অর্থাৎ মাসে 

জিনিষের সন্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য । প্রার ৮২ টাকা ব্যয় হয়। একটি দরিদ্র অথব! 
ইহা সর্ববাদিসম্মত যে, চায়ে [/5)01081% । মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে মাসিক ৮২ টাঁকা 

আনয়ন করে। কিছুদিন নিয়মিত চ1 সেবন | বায় করা সহজ কথা নহে। ফলে তাহাদের 

করিলে পাকষন্থের পূর্ধের তেজ থাকে না, ! অন্থান্ত আবশ্তকীয় ব্যয় সঙ্কোচ করিতে হয়। 
উক্ত য্তৃস্থ 28610 )0109 পাতলা হয় এবং : এই ভাবে আমাদের দরিদ্র দেশের কত টাকা! 
তার কার্য্যকরী শক্তি নষ্ট হইয়া ষায়। এ] যে চাঁএর জন্য ব্যয় হইয়া থাকে, তাহার 

কাৰণ ক্ষুধামান্য, কোষ্ঠবদ্ধ, অজীর্ণ প্রভৃতি | পরিমাণ নির্ণয় করা সহজ সাধ্য নহে। 

নানাবিধ ব্যান্ামের স্থষ্টি হইয়া থাকে । চাঁএর চাপানের এতগুলি কুফল। আমাদের 
এই কুফল একদিনে অথবা হঠাৎ উপস্থিত হয় | দেশে জন সাধারণের অবগতির জন্ত গৃহে গৃহে 
না) এ কারণ লোকে মনে করে, এ সব | চা পানের কুফল সম্ন্ধীয় পুস্তক প্রচারিত হওয়া 

বারাম অন্যান্ত কারণে উদ্ভুত হইয়াছে। প্রক্কৃত | বিশেষ আব্তক। এবং আমাদের দেশের 

প্রস্তাবে চা পান যে পঁ সব রোগের এক ; লোকের বিশেষ বিবেচনাপুর্ব্বক হিতপথ "গ্রহণ 

প্রধান কারণ, তাহাতে সন্দেহ নাই । করিয়া চা পান একেবারে ত্যাগ কর! উচিত। 
চা সেবনে নিজ্রার ব্যাঘাত হইয়া থাকে চাঁপানের আরও একটি কুফল এই ষে, 

এবং ক্রমে ক্রমে নিদ্রার পরিমাণ কমিয়া যায় ও | বাড়ীর পুত্র-কন্তাগণ সকলেই চা পানে উৎ- 

তাহাতে পরিণামে নানাবিধ ছুঃসাধ্য ব্যাধি ! সাহিত হইয়া থাকে । কোন কোন পিতা 

জন্মিয়া থাকে । যদিবা শীতপ্রধান দেশে চাএর | মাতা নিজ হাতে স্বীয় পুত্র কন্তাগণকে চা পান 

কোন উপযোগিতা! থাকে, আমাদের দেশের মত ; করিতে শিখাইয়া থাকেন। পরিণামে এজন 
গ্ীত্মপ্রধান স্থানে চা--বিষের মত ক্রিক্না' করিক্গা | তাহাদের সকলেরই নানাবিধ কষ্টভোগ করিতে 
থাকে। ঘহু লোকে চা পান করিয়! তাহার | হয়। 

অনিষ্টকর ফলভোগ করিয়াছেন কিন্ত তাহাতে এই সব কারণে এই অশীতিপর বৃদ্ধের 

চাএতে তাহাদের অপ্রবৃত্তি হয় নাই। এইটাই | অন্থুরোধ-_দেশস্থ সকলেই এ সম্বন্ধে বিশেষ 
চাপানের সর্বাপেক্ষা গুরুতর কুফল। পরের | বিবেচনা! করিবেন এবং বালক বাঁলিকাগণের 
অনুকরণে উন্মত্ত হইয়া আমরা যাহা করি, । ভবিষ্যৎ জীবনপথে কণ্টক রোপণ করিবেন 

তাহার পরিণাম ফল বিবেচনা! করি না। ইহা | না। 
অপেক্ষ। ছুঃখের বিষয় কি হইতে পারে ? চা পান ত্যাগ কর! অত্যন্ত প্রয়োজন মনে 

টা পানের আর একটি অনিষ্টকর ফল | করিয়া সকলেই চাএর বিরোধী হন, এই 
আর্থিক ক্ষতি। যে পরিবারের ৪ জন লোক | আমার নিবেদন । 

আীশশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় । 
পপর সম্্স্্্্স্্্্পপ্্-০৮পররররপ্ 
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আযুর্ষেদীয় চিকিৎস]|। 
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( আধুর্ধ্বেদ সতার ৮ম বাধিক ৩য় সাধারণ অধিবেশনে কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস 

বাচম্পতি মহাশয়ের সভাপতিত্বে পাঠিত ) 

আয়ুর্ষ্বদীয় চিকিৎসার কোন্ সময়ে উৎ* 
পত্তি হইল,_-কেমন করিয়া-কি জন্য সে 

চিকিৎসা দেশের মধ্যে প্রবর্তিত হইল,__-সে 

প্রবর্তনায় দেশবাসীর কিরূপ উপকার হৃইল, 
-সে সব কথা আমি কিছুই বলিব না। 

শান্ত্কুশল সদ্ৈগ্ভ পরিবৃত আজিকার এই 
সভার সে সব কথা বলার আবশ্তকতা ও আমি 

কিছু মনে করি না, কেননা, আযুর্ষেদীয় 

চিকিৎসক মাত্রেই সে সব কথা অবগত 

আছেন, সুতরাং সে-সব কথার উখাপনে 

আযুর্ব্েদের ইতিবৃত্েরই পুনরাবৃত্তি করা হয় 
এবং সে পুনরাবৃত্তি সুধী সমাজে বিরক্তিরই 

কারণ হইয়। থাকে। 
আমার আজ বলিবার বিষয় -আযুর্ষ্বেদীয় 

চিকিৎস। এখন যে ভাবে দেশের মধ্যে চচলি- 

তেছে--ইহাই ঠিক ?-_-না বর্তমান কালের 

উপযোগী করিয়! লইয়া, অথচ খবিপ্রদর্শিত 

পন্থা হইতে বিচ্যুত ন! হইয়া, একটু মার্জিত 

ভাবে ইহার কতকটা পরিবর্তন করা উচিত? 

সে মিমাংস! করিতে হইলে এ চিকিৎসা আগে 

কি ভাবে প্রচলিত ছিল, সেই কথার একটু 

আলোচন! করিতে হয় ॥ 
যে সময় ইংরাজী সভ্যতা আমাদের দেশে 

প্রবাহিত হয় নাই,-- ইংরাজী ছাঁচে-_ইংরাজী 
অন্থকরণে-_ইংরাজী আবহাওয়ায়__ইংরাজী 

₹ডডে-- ইংরাজী রংয়ে,--এক কথায় ইংরাঞ্জের 

চালচলন --অশনবসন, --কথাবার্থা-_ ভাব 

ভঙ্গিমা-_ ধরণ ধারণ--করণ কারণ--ইংরাজের 
তাবৎ বিষয়েই হিন্দুসস্তান-_তথা বাঙ্গালী 

সম্তান আদৌ অভ্যস্ত হয় নাই,_-শিক্ষার জন্যই 
বল-_-আর অর্থোপার্জনের জন্তই বল-_যক্ধ 

কালে শ্তামলশস্তসস্তারপরিম্ডিত,--চ্যুতপণশঃ- 
জদ্বু-কপিথ-বিব্-বদরী-বিটপি স্থসজ্জিত,-_শ্বেত 

_ স্বচ্ছ _ পুফরিণী- দীর্থিকা-সম্পদ ' সম্তারে 

স্থম্ডিত- মুক্ত বাযু প্রবাহিত--জননী-- 

জন্মভূমি -পল্লীভূমি হইতে পরিবার পোষণের 

চিন্তায় আকুল হইয়! বাঙ্গালী সন্তানকে সহরের 

সম্পদ বৃদ্ধি করিতে হয় নাহ, সে সময় 

সর্ববাঙ্গ সংস্থত রোগ সকলের--অর্থাৎ জবর, 

অতিসার, উন্মাদ অপশ্মার প্রভৃতির প্রশমনো- 

পায়ের জন্যই হউক, আর দেহ নিবদ্ধ শল্য 

উদ্ধারের জন্তই হউক, কিন্বা চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও 

নাঁসিকাদি সংশ্রিত ব্যাধি সকলের প্রতীকারের 

আবশ্তকই হউক--এই আধুর্ষেদীয় চিকিৎসক 

ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। এক কথায় শলা, 

শালাক্য, কায় চিকিৎসা, ভূতবিদ্ধা, কৌমার 
ভৃত্য, অগদ্তন্ত্, রসায়ন তন্ত্র ও বাজীকরণ তন্ত্র 

__এই অষ্টাঙ্গের চিকিৎসাই সে সময় দেশের 
মধ্যে আযুর্ধেদীয় চিকিৎদকদিগের দ্বারা সম্পন্ন 

হইত। দ্বিতীয় ধর্বস্তরি সদৃশ ভিষগবর বাভট, 
-ছাপরে পাগডবদিগের চিকিৎসক পদে যখন" 

নিযুক্ত ছিদেন, তখন তাহাকে কুরুক্ষেত্রের 
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মহাসমরে উপস্থিত থাকিয়া যে আহতদদিগের 

দেহ হইতে শল্যোদ্ধার করিতে হইয়াছিল, 
ইহাতে সকলেই অবগত আছেন। শুধু 

কুরুক্ষেত্রের কথা কেন, -পুরাকালে ভারতীয় 

নরপতিদিগের মধ্যে সম্মুখসমরে বাণযুদ্ধের 

প্রথা প্রচলিত ছিল। পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠে 

অবগত হওয়া যায়__দেশীয় চিকিৎসকগণ 
সেই সকল যুন্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতেন এবং 

আহত যোদ্ধবৃন্দের শরীর হইতে বাণফলকাদি 
শল্যোদ্ধারণ, রক্তআাব নিবারণ, আবশ্তক মত 

আহত অঙ্গ বিশেষের ছেদন, ক্ষতা্দির 

প্রতীকার--সকল কন্মই নির্বাহ করিতেন। 

এখনকার দিনে প্রচার__শরীরে রক্ত 

সধ্শালন ক্রিয়ার প্রথম আবিষ্ার ১৬২৮ খৃঃ 

অবে উইলিয়ম হার্ভি নামধেয় এক সাহেব 

করিয়াছিলেন, কিন্তু ২৫০০ হাজার বৎসর 
পূর্ব্বে যখন হাির অস্তিত্ব পৃথিবাসীর একে- 
বারেই অবগতি ছিলনা,_.সুশ্রতের আবির্ভাব 

কাল সেই সময়। ভারতের সেই ফল 

মূলাশী আর্ধ্যখধিই রক্তের গতির প্রথম 
আবিষ্বর্তী। এ কথার প্রমাণের জন্য 

প্লোক সমষ্টি উদ্ধৃত করিবার বোধ হয় 
প্রয়োজন হইবে না। 

গত বর্ষের “আয়ুর্বেদ” পত্রিকার ৮ম ও 
ঈম সংখ্যায় প্রসিদ্ধ দার্শনিক প্রবন্ধ লেখক 

বস্থবর কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায় কাব্য- 

তীর্থ “সার্জন সুশ্রুত” নামে একটি উপাদেয় 

প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন । অন্ুসন্ধিৎস্থ চিকিৎ- 

সকগণ সেই প্রবন্ধ ছুইটি পাঠ করিলে এ 
সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিবেন। 

ফল কথা, এখন আমাদের আমুর্ক্বেদীয় 
চিকিৎসকদিগের অবস্থা যেরূপ াড়াইয়াছে, 
তাহাতে একমাত্র কাম্নচিকিৎসা ভিন্ন অন্য 

আগুর্বেদীয় চিকিৎসা । ৫৫ 

চিকিৎসায় আধুর্েদীয় চিকিৎসকদিগের 

সেরূপ ব্ুৎপতি নাই। আগে এরূপ ছিল 
না। সেকালে কায়চিকিৎসা শিক্ষার 'মত 

শল্য শালক্য প্রভৃতি চিকিৎসাও আমুর্ষেদীয় 

চিকিৎসকদিগকে যথারীতি শিক্ষা করিতে 

হইত। শল্যতন্ত্রে ম্পষ্টই লিখিত আছে, শব 
ব্যবচ্ছেদ না করিলে কোনপ্রকাবেই চিকিৎসা 

কাধ্য শিক্ষা* হয় না এবং যিনি শবব্যবচ্ছেদ 

না করিয়া চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করেন, 

তিনি যমদুূত সদৃশ। কিন্তু কাল বিপর্যয়ে 

এ সকল পদ্ধতি আমুর্কেদীয় চিকিৎসক 
সমাজ হইতে লোপ পাঁইল,-_-যবন অধিকারে 

রাষ্ট্র বিপ্লবে সকল বিষয়ের মত আমুর্কেদীয় 
চিকিৎসাও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল। ক্রমে 

অস্ত্র চিকিৎসায় হঠাৎ বিপদ সম্ভাবনা হেতু 

দণ্ড ভয়ে ও রাঁজপুরুষদিগের নিকট হইতে 
উৎসাহ প্রাপ্তির অভাবে অস্ত্র চিকিৎস 

আমাদের মধ্য হইতে একেবারে লোপ পাইল, 

ফলে আফুর্ধেদীয় চিকিৎসকগণ একমাত্র জর, 

অতিসার, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতির চিকিৎসা ভিন্ন 

যে আর কিছুই জানেন না_-ইহাই হইল 

দেশের লোকের ধারণা এবং সেই ধারণার 

ফলে আব্ুর্ধেদীয় চিকিৎসকগণও লুপ্ত 

রত্বের পুনরুদ্ধারের জন্য--অতীত গৌরবকে 
ফিরাইয়া আনিবার জন্ত--অসম্পূর্ণ চিকিৎসাকে 
সম্পূর্ণ করিবার জন্য- আগ্রহ, আকাঙ্কা, 

আস্থা-সকলই ত্যাগ করিলেন। 
ফলে যতগুলি কারণে আফুর্ধেদীয় 

চিকিৎসার অবনতি ঘটিয়াছে--আমার মনে 

হয়-_-আমাদের অস্ত্র চিকিৎসায় অনভিজ্ঞতা 

তাহার প্রধান কারণ। হোমিওপ্যাথিতে 

অস্ত্র চিকিৎসার প্রচলন নাই--সেই জন্ত 

এখনকার দিনে হোমিওপ্যাথির উপর দেশের 
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লোকের আগ্রহ ঘতটাই বদ্ধিত হউক, ইহা কিন্ত দেশের যে এই রুচি পরিবর্থন,__ 

কিন্ত আযালোপ্যাথিককে উল্লজ্বন করিতে 

সমর্থ হয় নাই, সে ভল্লজ্বঘন করিবার ক্ষমতা 

হোমিওপ্যাথির কখনও আসিবে বপিয়াও আমি 
মনে করি না। 

আলোপ্যাথি যে বর্তমান কালে সকল 

চিকিৎসার শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছে, 

ইহার প্রধান কারণ-_অস্ত্র চিকিৎসায় আলো- 

প্যাথির অদ্ভুত ক্ষমতা । মৃতদেহে জীবন 

প্রনান ভিন্ন পাশ্চাত্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আর 

সকলই প্রদানের ব্যবস্থা ' হইয়াছে। শুধু 
অস্ত চিকিৎসা কেন,_-কায় চিকিৎসায়--জর 

মগ্জে কুইনাইনের আশুকাধ্যকী ক্ষমতা_ 

সত্য কথা বলিতে গেলে- এখন আমরা যে 

সকল ওষধ লইয়া নাড়াচাড়া করি, 

তাহা অনেক পশ্চাতে পড়ি! থাকে। 

আমদের নাটাযম় জর বন্ধ হয, 
ভাট পাতাব রসে সে কার্য সাধিত হয়,_ 

“হরিতালে” কুইনাইনের অনুরূপ কার্য করিয়া 

থাকে, -এসব তো কেবল আনাদের বচন 

মাত্র, আমরা কি কেহ সে সকল লহয়৷ 

কোনো! পরীক্ষার জন্য প্রস্তত হইয়াছি! 

“নাটা”য় সত্য সত্য কুইনাইনের মত জর বন্ধ 

হয়-একথ। আমি নিজে পলীগ্রামে থাকিতে 

অনেক স্থলে পরীক্ষা করিয়াছি,-কিস্ত 

কলিকাতায় আসিয়া সে 'নাটার” ব্যবহার 

আমি মোটেই করিনা, আর কেহ করেন 
কিনা -তাহাও আমি বগিতে পারি ন'। 

তবে এটা মুক্তকঠঠে বলিতে পারি-_কুইনাইন 
বা নাটা প্রয়োগের মত রোগীও কবিরাজদিগের 

হস্তে এখানে কোনো উন্নত গৃহস্থ একেবারেই 

দিতে প্রস্তত নহেন বলিয়াই আমাদের নাটা 

বাবহারের বড় আবশ্তাক ও হয় না। 

ইহার প্রধান কারণই আমরা চিকিৎসার 
সকল অঙ্গ শিক্ষা করিনা। প্রাতঃম্মরণীয় 

গঙ্গাধর' অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু 

তাহার জ্ঞানগভীর গবেষণা-_-পাগ্ডিতেই স্ফুরিত 

হইত--এখনকার বিজ্ঞান বিদ চিকিৎসক- 
পিগের মত [4200011))60621, ( চিকিৎসার 

স্বকীয় চিকিৎসার উন্নতির জন্ত তিনি বেশী 

প্রয়াস পরায়ণ ছিলেন কিনা, তাহা আনার 

ততটা জ্ঞান নাই, কিন্তু এটা আমি নিশ্চয় 

জানি যে, তীহার শিষ্যমগ্ডলীর অনেকে 

আলোপ্যাথদিগকে মডাকাটা-চিকিৎসক 

বলিয়া ঘ্বণা করিতেন। সতা কথা বলিতে 

গেলে, সেই ঘ্বণাকুটিল বদ্ধ ধারণাই আমাদেব 

অধঃপতনের কারণ । 

আমর! এখন লম্বা চওড়া সাইনবোঁড 

আঁটিয়া, মক অন্ুপ্রাসে বিজ্ঞাপনের বাহার 

করিয়া মটর জুড়ি হীকাহয়। চিকিৎসাবৃস্তি 
অবলম্বন পুব্ক আমাদের জীবনের 

সাফল্য সাধন হইতেছে মনে করিয়া থাকি 

বটে, কিন্ত যখন একটি জীর্ণ জটিল রোগীর 
চিকিৎসার জন্ত কোন একটি বাড়ীতে 
উপস্থিত রহিয়াছি, তখন যদি সেই পরিবারের 

কাহারও ফোড়া কাটিৰার আবণ্তক হয়, কিনব! 

পোয়াতি খালাস বা ৪11০ করাইবার 

প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আমাদের সমক্ষেই 
পাশ্চাত্য চিকিৎসককে আহ্বান কর! হইবে-_ 

গৃহস্বামী তখন আমাদের ফেলিয়া তাহাকে 

লইয়া শশব্যস্ত হইয়া পড়িবেন,_ইহা কি 
আমাদের পক্ষে লজ্জার কথা-_-কলঙ্কের কথ! 

_দ্বণার কথা--উপহান্ত হইবার কথা নহে। 

আমাদেরই ' রত্ব আমাদের বুদ্ধির দোষে 

আমাদের হস্তচ্যুত হইয়া অন্যের করতলগত 
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হইয়াছে, আমরা রত্ব তো হারাইয়াছিই,₹- 
তা” ছাড়া সেই রত্ব কুড়াইরা লইয়া বাহার! 
দেশ রক্ষা করিতেছেন, তাহাদিগকে ঘ্বণা 

করিতেছি--এটা কি আমাদের পক্ষে বড় 

গৌরবের কথা ?_-এই ধুগের এই ছুর্নীতি 

দেখিয়া মনে হয়-_নুশ্রুত, দিবোদাস বাভট ! 

একদ]| বিশ্ববাসীর কল্যাণ-কামনায় তোমরা 

যেরূপে সমগ্র ধরণী মাতাইয়! বিশ্ব আলোকিত 

করিয়া! তুলিয়াছিলে, সেইরূপে আর একবার 
ভারতে অবতীর্ণ হও,--তোমাদের প্রসাদ- 

লাভে ভারতের সৌভাগ্য আবার ফিরিয়া 
আহক । 

প্রাণ খুলিয়া সত্য কথা বলিতে গেলে 

একথা অবিসম্বাদিত সত্য যে, আমরা এখন 

ছু'য়ের বার হইয়াছি। আমাদের সৌভাগা 

রত্ব হৃস্তগত কবিয়া অধুন! ধাহারা সৌভাগ্যের 

গর্ব করিবার অধিকারী- আমরা তাহা- 

দিগকেও ছাটিয়া ফেলিব--নিজেরা ও পুনরুন্নত 

হইবার চেষ্টা করিবনা। আধঘুর্বেদীয় 

চিকিৎসক মণ্ডণীর অনেকে হয়ত আমার স্পষ্ট 

কথায় রাগ করিতে পারেন, কিন্ধ মত্যের 

অপলাপ না করিলে অনেককেই স্বীকার 

করিতে হইবে যে, অধুনা আমরা চিকিৎসা 
বৃত্তি অবলম্বন করিলেও প্রকৃত চিকিৎসক 

হইবার উপযুক্ত নহি। তাহার প্রধান কারণ, 
"আমাদের মধ্যে অনেকে এখন এক একজন 

পুরা ব্যবসাদার হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু 
চিকিৎস! কাধ্যটি যে ব্যবসায়ের অন্তর্গত হইতেই 

পারে না-_তাহা তে৷ আর্ধাঞধিমগ্ুলী পষ্টই 

প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন। এখন আমরা খষি 

প্রদর্শিত বৃত্তি অবলম্বন করিম্াছি, কিন্তু তাহা- 

দের উপদ্দেশ ভুলিয়া গিয়াছি.__ইহা! কি 
আমাদের পক্ষে গৌরবের কথা ? 

কান্তিক-_৩ 

আয়ুর্ধ্বেদীয় চিকিৎসা । 
পা আপস আপ 

৫৭ 
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বাবসাম্ম বলিব না তো কি? এখন কলি- 

কাতার অলিতে গণিতে অসংখ্য ওঁষধালয় | 

অনেকগুলি চিকিৎসাঁলয় নহে- কেবলই 

ওষধালয়--কেবল বিজ্ঞাপনের জোরে ওষধ 

বিক্রয় করিক্না' লাভবান হওয়াই অনেক 
ওষধালয়ের উদ্দেশ্ত । সুতরাং সে সকল ওঁষধা 

লয়ে পাওয়া যায় না-_-এমুন ওযধ নাই, কিন্ত 
তাহার ভিতরের তথ্য উদঘাটন করিলে সে 

সকল ওষধের অকৃত্রিমত। সম্বন্ধে অনেক রহস্ত 

আবিষ্কৃত হইয়া পড়ে। এখন আপনারাই বলুন, 
_- যে চিকিৎসার এরূপ পন্থা অবলম্বন করা 

হয়, সে চিকিৎসায় গৌরব নষ্ট হইবে না তো! 

হইবে কাহার! স্ুক্রতের অস্ত্র এখন বৈদ্য 

ভলিয়াছে,_নাপিত তাহা গ্রহণ করিয়াছে,-- 

প্রণস্ত স্থান হইতে প্রশস্ত দিনে প্রশস্ত গাছ- 
গাছড়া সংগ্রহ আগে বৈগ্ভগণ যাহারা নিজের 

হাতে করিতেন তাহা এখন বেদের হাতে 

পড়িয়াছে, মসলা কিনিবার সময় ফর্দ পাঠাইয়া 
বেণের নিকট যাহা পাওয়া গেল, তাহ! আর 

চিনিবার ক্ষমতা নাই--তাহাই অক্কত্রিম জ্ঞানে 
বৈগ্ কিনিয়া আনিয়া ওষধে ব্যবহার 

করিতেছে _-এ অবস্থায় ব্যবস্থা ঠিক হইলেও 
ওঁধধে আর সেরূপ কার্য হইবে কেন ? অথচ 

ঢক্কাধ্বনি করিয়া জানাইব-_-আমাদের ওষধ 

অকৃত্রিম,_-আমাদেব ওষধ যথাশাস্ত্র গ্রস্তত-_ 

আমাদের ওষধ ডাকিলে কথা কহিয়া থাকে । 

এই মকল কারণেই প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ আমুর্বে- 
দীয় চিকিৎসা ষবনাধিকারে যাহা অধঃপতিত 

হইল, তাহা! আর মাথ! তুলিতে পারিল না। 

ধাত্বাদি ভন্ম তো অনেক চিকিৎনকই 

এখন করিতে রাঁজি নহেন, সে গুলি এখন 

জুগি এবং বরিশাল জেলার কায়স্থের হাতে। 
তাহাদের প্রস্তত এখনকার দিনের টাকায় ছুই 
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ভরি রসসিন্দুরও অনেক সময়. ১৬২ ২৪২ ৩২২ 
৮০২ মূল্যে আসল ম্বর্ণঘটিত মকরধবজ রূপে 
কাহারও কাহারও আলমারির শোভা অলঙ্কৃত 

করিয়া থাকে । যে ব্যবসায়ে এতটা অধর - 

সে ব্যবসায়ের উন্নতি ভগবান সহিবেন কেন? 

ফলকথা, ইংরাজ রাঞ্জত্বে আমরা রাজসাহাষ্য 

পাইনা বলিম্া আযুর্কেদ মাথা! তুলিতে পারিতে 
ছেনা--ইহ সর্ধবাধী সম্মত হইলেও আমাদের 

আমাদের 'সখ্যত। স্থাপন করিতে হইবে, 

গোঁড়ামি--ভগ্ডামি--ঘটাপুর্ণ বাকের ছটা 

একেবারে ছাড়িয়া দিতে হইবে, - তবেই 
আমাদের মৃতকল্প আদুর্কেদের পুরত্নতি 
সম্ভবপর হইবে,-_নতুবা ক্রমশঃ আরও ইহার 
অধঃপতন ঘটিকা চিরদিনের জন্য আমঘুর্ক্দীয় 

চিকিৎসা “যে তিমিরে-সেই তিমিরে”ই থাকিয়! 

যাইবে,--আমাদের জীবন কোনোরূপে 

কৃতকাধ্যের ফলেও যে ইহার উন্নতির বিদ্ | কাটাইয়া যাইলেও আমাদের পুভ্রকলত্রগণ 

ঘটিতেছে-_ইহাও নিভশজ সত্য কথা । ফলে 

আমাদের অবস্থা যেরূপ শোচনীয় হুইয়। 

পড়িয়াছে, তাহাতে আমাদিগের পক্ষে আর 

সেই সত্যনিষ্ ধর্মপ্রাণ _কর্মকুশল আধ্য 

খধির যুগ ফিরাইয়া আনিতে হইবে” আমরা 
নিজেবা যাহা হইয়াছি, তাহার আর উপায় নাই, 
__কিন্ধ আমাদের সন্তানগণ অষ্টাঙ্গআযুর্ধেদের 
সকল অঙ্গই যাহাতে পুঙ্যানুপুঙ্খরূপে শিখিতে ৷ 

পারে,_-তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং | 
শিক্ষালাভের পর তাহারা যাহাতে বিলাসস্ুয়ারে 
গ! ঢালিয়া আমাদের অনুকরণপ্রির না হয়, 

যাহাতে তাহারা নিজেরা সকল বিষয়ের 

তন্বাবধান পূর্বক ওবধাদি প্রস্তুত করিতে 

এ চিকিৎসা অবলম্বনে যে আর উন্নত হইতে 

পারিবে না--সে কথ! সম্পূর্ণরূপে অবিস- 
| শ্বাদিত __অতি অপ্রিয় হইলেও খাঁটি সত্য 

নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। আমাদিগকে আবার | কথ।। সমবেত চিকিৎসকমণ্ডলী এ কথা 

মন্ম্ধে মম্মে অনুধাবন করুন-_ইহাই আমার 

একান্ত অনুরোধ 

আমার আর একটু বল! হইলেই অগ্ভকার 
প্রবন্ধের শেষ করা হয়। সাফল্য-সাধনই 

চিকিৎসার প্রধান উদ্দেশ্ত। শুধু চিকিৎসার 
উদ্দেশ্য কেন,- সকল কর্ম্েরই মুখ্য উদ্দেস্য । 

আমি যে আলোপাথিক চিকিৎসকর্দিগের 
নিকট হইতে বিলঙ্ প্রাপ্ত শস্ত্র চিকিৎস! শিক্ষার 

কথা বলিয়াছি, চিকিৎসায় সাফল্য লাভ করিতে 

হইলে, তাহা! ভিন্ন আমাদের আদৌ উপায় 

পারে__তাহার জন্য কঠোর শপথ প্রদানে | নাই। গোঁড়া বৈষ্ণবের৷ যেমন শক্তিমূর্তি 

তাহাদিগকে অঙ্গীকৃত করিতে হইবে । ডাক্তার 

দিগকে ঘ্বণ! করিলে চলিবে নাঃ বিলুপ্ত শল্য 
ও শালাক্য চিকিৎসা! তন্ন তন্ন করিয়া ভাক্তার 

দিগের নিকটই শিক্ষা করিয়া আমাদের প্রধান 

অভাবগুলি পুর্ণ করিতে হইবে, মহর্ষি 
চরকের কথার 

“তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং দা রোগ্যায় কল্পতে। 

অবণোকনে প্রণাম করা দূরের কথ!,__ 

জগজ্জননী-_মহামারা আগ্ভাশক্তির প্রসাদ 

প্রাপ্তিকালে তাহার! যেমন “চতন্তচরিতামৃতে”র 
কথায় “ন। করিবে অন্যদেবের প্রসাদ তক্ষণ”__ 

বলিয়া নাসিক! কুঞ্চিত করিয়া থাকেন, সেই- 
রূপ আমাদের মধ্ধ্য যাহারা গোঁড়া 

কবিরাঁজ--তীহারা “মড়াকাটা চিকিৎসক” 

স চৈব ভিষজাং শ্রেষ্টো রোগেভ্যো যঃ প্রমোচয়েখ।শ দিগের নিকট আমাদের শশ্ত্রচিকিৎসা- 

এই কথা স্মরণ করিয়া ডাক্তারদিগের সহিত শিক্ষা গ্রহণে কখনই সন্মতি প্রদান করিবেন 



৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা ] 

না। কিন্তু ইহা ভিন্ন যে আমাদের গ্তীহীও 
নাই,_-তাহা কি তীহাদের' মনে করা উচিত 
নয় ? আমর! ডাক্তারদিগের নিকট 7£800109] 

শিক্ষার জগ্ প্রস্তুত হইব, কিন্তু 7১180101091 

শিক্ষার জন্ত আমরা যাহা অভ্যাস করিব-_- 

তাহা আমাদের আধূর্ধেদ শাস্ত্রের তো বহিভূ্তি 
বিষয় নহে। ভগ্নাস্থির সন্ধান, প্রণষ্ট শলোর 

উদ্ধার, ব্রণের শোধন, রোপন, উৎসাদন, 

অবসাদন প্রভৃতি পুরুষচ্ছেত্বা-নথ শ্রুত যাহা! 
করিতেন, আধুনিক ডাক্তার মহাশয়ের! তাহাই 
অবলম্বনে তাহাদের শল্যচিকিৎসাশাস্ত্ 

প্রণয়ন করিয়াছেন। সুশ্রতের নরদেহতত্ব 

ও জীববিজ্ঞানের নাম তাহার! দিয়াছেন-- 

আযনাটমি ও কিজিওলর্জি ! আমাদের কোষের 

নাম তাহারা দিয়াছেন সেল” । আমাদের 

পললে”র নাম তাহারা দ্রিয়াছেন__ প্রটো- 

প্লীজম।” আমাদের “অস্থির নাম -ডাক্তার- 

দিগের বোন।, ডাক্তারি শাস্ত্রে মানব দেহের 

অস্থিনির্ণয়ে তাহারা বলিয়াছেন,--“মানব 

দেহে ছুই শতের অধিক পৃথক পৃথক অস্থি 

দেখিতে পাওয়া! যায়। আযবুর্বেদশান্ত্র কিন্ত 

-এই “ছুই শতের অধিক” বলিয়া! বাক্য 

অসম্পূর্ণ রাখেন নাই,_অস্থির সংখ্যা নির্ণয়ে 
নরকস্কালে ২৪৬ খানি অস্থি বিভক্ত বলিয়া 

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অস্থির সংখ্যা নির্ণয় করিয়া 

দিয়াছেন। ডাক্তারি 'প্যারাইটালে'র আমা- 

দের দেশীয় নাম-_-পার্খবকপালাস্থি।* ডাক্তারি 

“অকৃসিপিট্যালে'র আমাদের দেশীয় নাম-- 

পশ্চাৎকপালাস্থি।” ডাক্তারি “টেম্পোর্যালে'র 
আমাদের দেশীয় নাম-_-শঙ্খান্থি। ডাক্তারি 
“স্থপিরিয়ার ম্যাকসিলারি'র আমাদের নাম 
'উর্দহম্বস্থি। ডাক্তারি 'সার্ডাইক্যাল ভাইব্রি”র 
আমাদের নাম--গ্রীবাবলম্বী কশেরুক1।, 

আয়ুব্বেদীয় চিকিৎসা । ৫০) 

ডাক্তারি “রিব্সে'র আমাদের নাম-_ পণ কা, 
বা পঞ্জরাস্থি সকল । ডাক্তারি-_ এলবো 

জয়েণ্টের আমাদের নাম কপূর বা “কফোনি 
সন্ধি।” ডাক্তারি €রেডিয়াসের আমাদের নাম 

“কোদপ্াস্থি” ডাক্তারী “কার্পাসে”র আমা- 

দের নাম মণিবন্ধস্থ সন্ধি.- ইত্যাদি। তবে 
'আমাদের স্ুশ্রতের সহিত ডাক্তারির সংজ্ঞা- 

নির্ণয়ে এক আধটুক বিতিন্নতা দৃষ্ট হয়। 
যেমন সুশ্তের মতে অস্থি পাঁচ প্রকার, আর 

ডাক্তারি মতে অস্থি চারি প্রকার। কপাল, 
রুচক, তরুণ, বলয় ও নলক-_স্ুশ্রতের মতে 

অস্থি সকল এই পাচভাগে বিতক্ত। আর 

ডাক্তারি মতে- অস্থিনির্য়ে- দীর্ঘাস্থি, 
খর্বাস্থি, প্রশস্তাস্থি এবং বিবিধাকার অস্থি 

সকল। সুশ্রত বলেন,--জান্, নিতম্ব, স্বন্ধ, 

 গণ্ড, দস্ত, তালু, শঙ্খ এবং মন্তকে কপাল 

নামক অস্থি সকল আছে। দস্তগুলিকে রুচক 

অস্থি বল! যায়। নাঁসিকা, কর্ণ, গ্রীবা ও. 
চক্ষু কোণে তরুণ অস্থি অবস্থিত। এই তরুণ 

অস্থি সকলকে ইংরাজীতে কার্টলেজ অর্থাৎ 

উপাস্থি বলা হয় ।” “বলয়+ নামক অস্থি সকল 

পাণি, পাদ, পার্খ, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষে দেখা 

যায়। অবশিষ্ট সকল স্থানে 'নলক" নামক 

অস্থিসকল অরস্থিত। সুশ্রতের তরুণ অস্থি 

অর্থাৎ ডাক্তারি “কার্টলেজ'টকে পরিত্যাগ 

করিয়া! ভাক্তারেরা চারি প্রকার অস্থি নির্ণয় 

করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বড় আসিয়া যায় 
না। ফল কথা আমি বলিতে চাহি-_ডাক্তার” 

দিগের নিকট আমাদের আযনাটমী ও সার্জারি 
শিক্ষা করিলেও তাহা আযুর্ব্বদশান্ত্র বহিভূতি 

হইবে না। আধুনিক পাশ্চাত্য-চিকিৎসা- 
বিজ্ঞান অস্থি সমূহের যে সকল' নান নির্দেশ 
করিয়াছেন, মহর্ষি স্ুশ্রুতের নামকরণের সহিত 



৬০. আযুর্ধ্বেদ-_কান্তিক, ১৩২৫ । [৩য় বর্ষ, যু সংখ্যা 
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তাহার কিছুমাত্র পার্থক্য নাই। প্রভেদের পারি করিতে কুষ্ঠিত নহেন। হিন্দুসমাজ 
মধ্যে বা, কেবল-_ডাক্তারদের ভাষা ইংরাঁজী | নামে আছে. কিন্তু সত্যের অপলাপ না 

ও আমাদের ভাষা সংস্কৃত । করিলে ইহা যে এখন থিচুড়িতে পরিণত 
হিন্দুশাস্ত্র মতে অধ্যাপনার ভার ব্রাঙ্গণ | হইয়াছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই। 

এবং বৈগ্যই লইবার অধিকারী । অন্ত সম্প্র- যাক-যা, বলিতেছিলাম-_অধ্যাপবার 

দায়েব নিকট অধায়ন দুবের কথা, ব্রাঙ্মণেতর | জন্ত ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য ভিন্ন আ'র কাহারও 

হিন্দুর নিকটও হিন্দুর অধ্যয়নের রীতি কোনে! | অধিকার ন! থাঁকিলেও যখন স্ুশ্রুতের যুগ 

কালে ছিল না। কিন্তু এখন তো মে রীতির | পরিবর্তিত হইয়াছে, তখন আমাদের অনায়ত্ত 

পরিবর্তন হইয়াছে। ইংরাজা বিষ্ভালয়ে অধ্যয়ন | বিষয় গুলি আয়ত্ত করিতে হইবে -অন্যজাতির 

করিবার সময় সাহেবদিগের নিকট পর্যন্তও | নিকট। কিন্তু তাহাতে কিছু আসিয়া 
আমাদিগকে শিক্ষা লইতে হয়। সেটা | যাইবে না। অস্ত্র চিকিৎসা ডাক্তারদের নিকট 

হইয়াছে কেন?-_না ইংরাজী শিক্ষা প্রদানে | আমরা শিক্ষা করিলেও আমরা বেদ বিহিত 

সাহেবেরাই অধিক কর্মনকুশল | ব্রাঙ্গণের | চিকিৎপাই শিক্ষা জীভ করিব। প্রাচ্য ও 

নিকট শিক্ষণ লাঁভ করিতে হইত কখন ?-_- | পাশ্চাত্য--উভয় দেশের পণ্ডিত মগুলীই 

বখন ব্রাহ্মণের! নিজেরা সুশিক্ষিত ছিলেন। | অথর্ব বেদকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের আদি গ্রন্থ 

ব্রাহ্মণেরা যখন সুশিক্ষিত ছিলেন তখনই | বলিয়াছেন। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে 

তাহারা সমাজের সকল কর্ড হাতে লইয়া | সামবেদেই শারীর বি্ভা ও শল্য বিদ্যার প্রথম 

ছাত্রশিক্গার ভাব গ্রহণ করিতেন। | পবিচয় পরিস্ফুট ৷ সেই সকল পণ্ডিতের বিশ্বাস, 

কাল বিপর্য্যর়ে ব্রাহ্মণের সে গর্ব এখন খর্ব | -বৈদিক যজ্ঞে নিহত পশুর ছেদিত অঙ্গ 

হইয়াছে। সমাজবন্ধন আটিবার ক্ষমত। এখন | প্রত্যঙ্গের নাম হইতে শারীর বিগ্ভার উৎপত্তি 

দেশের ধনাঢ্য মোড়লের । অথাগ্ভ-_কুখাছ্ি _ | যাহ! হউক--অথর্ববেদ হইতেই হউক আর 

অমিত--অহিত- হিন্দুশান্ত্রে নিষিদ্ধ আহারীয় | সামবেদ হইতেই হউক-বেদ হইতে যে 

গ্রহণ ধনাট্যের পক্ষে এখনকার দিনে আর | শারীরবিগ্যার উৎপত্তি হইয়াছে--সে সম্বন্ধে 

অতি গোপনে করিবার বড় প্রয়োজন হয় না, | মতভেদ নাই। সুতরাং আমর! অস্ত্র চিকিৎস! 

_ আপন আলয়ে বাবুর্ঠি রাখিয়া নিষিদ্ধ মাংস ] শ্রিক্ষা' করিলেও বেদ বিহিত চিকিৎসাই শিক্ষা 

রন্ধন করাইলেও আর সমাজছ্যুত হইবার ; করিব। এখন আমরা জানিন! বলিয়া অন্তের 

সম্ভাবনা নাই। যে শক্তি লইয়া ব্রাহ্মণের | নিকট শিক্ষা করিতে হইবে, কিন্তু সে অপ- 

তেজজঃগ্রতিভা ফুটিয়া উঠিত,সে তেজঃ |] মানের বোঝা আমাদিগকে বেশী দিন বহিতে 

প্রতিভা যে এখন লুপ্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহার | হইবে না--আমরা জনকয়েক এই বিদ্যায় 
শাসন দণ্ড আর লোকে মানিবে কেন? এম- | সুশিক্ষিত হইলেই আমরাই আবার ইহার 
এ পাশ করির! পাশ্চাত্য বিগ্যায় স্ুর্পাগ্ডত ! শিক্ষাদানে সমর্থ হইব। আমাদের হারাই 

হওয়ার জন্যই ঘল, আর অতুল ধনের প্রশ্্্য | ক্রমশঃ সুঞ্ত কালের মত অস্ত্র চিকিৎসার যুগ 
গর্কেই বল-_ননেকেই এখন সমাজের মন্তকে প্রভূত উন্নত হইয়া পড়িবে। 

পপ াপর_স্- 



ঠয় বর্ষ, হয় সংখ্য। ] 

শেষ কথা-_ভেদবুদ্ধি কোনোকালেই 
সমীচীন নছে, এজন্য ভেদবুদ্ধি কোনো কালে 

_কোনো বিষয়েই প্রশংসিত হয় নাই। 

জগতের পুরাবৃত্ত পর্যালোচনা করিলে দেখা 

যায় - অনিষ্টের মূলোৎপত্তি এই ভেদবুদ্ধির 

ফলেই সংঘটিত হইয়াছে । সেই জন্ত আমার 
মনে হয়--ডাক্তারের! মুখে যাহাই বলুন _ আমা- 

দের কালমেঘ--আমাদের অশোক - আমাদের 

অশ্বগন্ধা- আমাদের বাসক-- আমাদের গুলঞ্চ 

- আমাদের পুনর্ণবা-_-আমাঁদের কণ্টকারী-__ 

আমাদের মকরধ্বজ প্রভৃতি লইয়া তাহারা 
যেমন চিকিৎসায় প্রসিদ্ধি লাভ করিতে চাহেন, 

- আমরাও সেইরূপ আমাদের যাহা নাই- যে 
অস্ত্র চিকিৎসা হাঁরাইয়া আজি আমরা চিকিৎ- 

সায় সর্ধপ্রকারে সাফলা লাভ করিতে পারি- 

তেছি না,-দেশের মধ্যে যে জন্ত আমাদের 

নিন্দা আছে-_অখ্যাতি 'আছে-_অপযশের 

বোঝ! যাহার জন্য আমাদিগকে অক্নান বদনে 

সহা করিতে হয়--পক্ষান্তরে যে অস্ত্র চিকিৎসা 

হারাইয়া অনেক সময় আমরা নিজেকেই 
অকর্মমণ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি,__সেই 

চিকি্সা আমাদের সমাজে আবার যাহাতে 

প্রচলিত হয়_স্শ্ররতের যুগের মত সেই 

চিকিৎসা আবার যাহাতে আমাদের দেশে 
ফিরিয়া আসে," _ডাক্তীরেরা আমাদের ওষধ- 

প্রয়োগ দেখিয়া! যেরূপ বিশ্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে 

ংশ রক্ষায় কর্তব্য অরধারণ। ৬১ 

সপ ওপর পা হে সর 

মুহামান হইয়া পড়েন, সেইরূপ আমাদিগকে 
অস্ত্র চিকিৎসায় সুপগ্ডিত দেখিয়া গুহারা 

আরও যাহাতে বিমুগ্ধ হইগা পড়েন, 
অতীতের উদ্ধার করিয়া, আমাদের লুপ্ত রত্ব 
ফিরাইয়া আনিয়া আবার যাহাতে আমরা সুপ্ত 

ভারত জাগাইয়া তুলিতে পারি-_-আমাদের 
জ্ঞানবহুলপাপ্ডিত্য দেখিয়া সমগ্র মেদিনী 

একদিন যেরূপ আমাদিগকে গুরুপদদে অভি- 

ষিক্ত করিক্লাছিল,__সমগ্র পৃথিবাপী আমাঁ- 

দিগের নিকট দীক্ষা লইবার জন্ত অতৃপ্ত 

আগ্রহ আকাক্কায় যেরূপ একদিন উন্মত্ত হইয়া 
উহ্িয়াছিল, যাহাতে আমরা আবার সেই দিন 

ফিরাইয়! আনিতে পারি,_সেই অতীত গর্কে 

আধ্যসম্তান আবার যাহাতে জাগিয়৷ উঠিতে পারে, 

ধর্ম কর্মের মূর্তহদযর় মহামহিম মহিমান্বিত 
বৈগ্ভজাতি আবার যাহাতে বৈগ্যনামের 

সার্থকতা সম্পাদনে সমর্থ হয়__-আন্গুন মমবেত 

বৈগ্ভমগুলী--আমর! তাহারই জন্য কৃতসংকল্প 
হই। আমাদের এই বয়সে আর শিক্ষালাভের 
উপায় না থাকিলেও আমাদের ভবিষ্যৎ বংশ- 

ধরদিগকে আমাদের আর্ধ্য খাষির অনুমোদিত 
-বেদ বিহিত সকল প্রকার স্থুশিক্ষায় 

স্থশিক্ষিত করিয়া আমাদের লুপ্তকীর্তির পুনঃ 

প্রবর্তনে সচেষ্ট হই। বৈগ্ভ চিকিৎসক মাত্রের 

এখন ইহাই প্রধান কর্তব্য এবং আমি এই 

জন্যই এত কথা বলিলাম । 

প্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন । 

বংশ রক্ষায় কর্তব্য অবধারণ। 

(প্রাপ্ত) 
মহাশকগণ, শ্রাবণের "আমুর্কেদ” | গ্রাবন্ধে প্বালক রক্ষা৮ “ব্যাধির 

খ্যায় পকাজের কথা” শীর্ষক | কারণ” "অকাল মৃত্যু” “ছাত্র জীবনে 
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্রহ্মচর্যঠ ও প্প্রতীকারের উপায়” পাঠ করিয়া 
মনে বড়ই শঙ্কা ও চিন্তার উদয় হইল। 
ভাবিতে ভাবিতে মনে কয়েকটি কথার উদয় 

হইল ও আপনাদের লিখিতে ইচ্ছা হইল। 
বর্দি এই কথা গুলি আপনাদের রোচক হয় 
ও ইচ্ছা হয়. তবে পত্রে প্রকাশিত করিতে 

পারেন, নতুবা ফেলিয়া দিবেন। 

সম্তান-_বিশেষ পুত্র সন্তান না হইলে স্ত্রী 
পুরুষ উভয়েরই মনে কষ্ট হয় এবং যাহাতে 

উহ লাভ হয় তাহার জন্ঠ অনেকে দেবতা;সাধু 

প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং একটি 
সম্তান-- বিশেষ পুত্র লাভ হইলে বড়ই আনন্দিত 
হন। আবার ধাহাদের এমনই সময়ে পুত্র 
লাভ হয়, তাহার! পুত্র মুখ দেখিয়া আনন্দিত 

হন আর কন্ত৷ হইলে প্রথমতঃ মনোকষ্ট ভোগ 

করিয়া পরে মায়াতে মোহিত হুইয়া কন্তাতেই 
প্রীতি লাভ করেন। কিন্ত এই পুত্র বা কন্তা 

লাভ করা পর্যন্তই আগ্রহ । কিসে পুত্র বা 

কন্ত! গুণবান্ বা গুপবতী, সুস্থ ও সবল হইয়া! 
দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া! জগতের মঙ্গল করিবে _ 

সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। কেহ বা 
জীবিকানির্বাহের জন্ত ব্যাপৃত থাকায় সময় 
না পাইয়া, কেহ বা আলম্তের বশবর্তী হইয়া, 

আর ধাহারা অর্থশালী তাহারা শিক্ষক ও 

গৃহশিক্ষকের উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়া-_বালক- 
বাপসিকার সংশিক্ষা, চরিত্র গঠন ও সুস্থ রাখা 

বিষয়ের মধ্যে-_কিছু তিরফার ব৷ প্রহার ছাড়া 

সম্পূর্ণ উদাসীন থাকেন। ধুত্র কন্তারাও 
পিতা মাতার স্বভাব ব৷ প্রকৃতি লইয়া জন্ম 
গ্রহণ করিয়া সেই শোতে ভাদিতে থাকে । 

এইরূপে দেশের অবস্থা ক্রমে বড়ই শোচনীয় হইয়! 

দাড়াইতেছে। ফলে দেশের যেরূপ শোচনীর় 

অবস্থা হইয়া! পড়িয়াছে, তাহাতে আর, 

উপেক্ষা করিবার সময় নাই। সকলেরই 
এ বিষয়ে দৃষ্টপাত করা আবশ্তক হইয়াছে 
ও বদ্ধপরিকর হইয়া যাহাতে আমাদের বংশা- 

বলী ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে হইতে লোপ ন!'পায়--- 

তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা ও সত্বর প্রভীকারের 

উপায় করার প্রয়োজন। ছেলেরা যাহাতে 

উচ্ছঙ্খল নাহয় তথ্বিষয়ে সত্বর দেখিতে হইবে। 
রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা যত- 

টুকু সময় কাটাই, তাহা অপেক্ষা! যদি. অনেক 
কম সময়ও এই বিষয়ে প্রদান করি, 

তাহা হইলে দেশের মহৎ উপকার 

হয়। এখন রাজনৈতিক বিষয়ে চীৎকার 

করিবার পূর্বে বালক বালিকা রক্ষার 
উপায় করিবার জন্য আমি দেশবাসীকে অনু- 
রোধ করিতেছি। আমি দেশ বিদেশে 

হোমকুলের বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছি, কিন্ত 
আমার নিজের গৃহে সেই গৃহ শাসনের অভাব। 

আগে আমরা সুস্থ, সবগ ও নীরোগ হইয়া 
বাচিয়া থাঁকিবার ব্যবস্থা করি, তাহার পর রাজদত্ত 

অধিকার প্রনারিত করিয়া সুখে থাকিবার 

চেষ্টা করিব। সকলে একবার চিন্তা করিয়া 

দেখুন দেখি যে, বালক রক্ষা আমাদের, সর্ব 

প্রধান কার্ধা কিনা! কেবল সন্তান জন্সিলে 

হইল না। সেই সন্তান সদ্গুণান্িত, শীস্ত- 
শিষ্ট-ধার্মিক-নীরোগ-সবল ও দীর্ঘজীবী কিসে 

হয় তাহার চেষ্টা করা উচিত কিনা? এ 
বিষয়ে পিতা! মাতা উভয়েই উদাসীন। পিতা 

মাতার ব্রহ্মচর্ধ্য নাই-_চিত্ত সংযম নাই-_ধর্্ 

প্রভাব মাই-- আহার শুদ্ধি নাই-_-বলিতে গেলে 
গৃহস্থাশ্রমে থাকিতে যে গুণগুলির আবশ্তক, 

তাহার কিছুই নাই-__সম্তানে তাহা বর্তিবে 
কিরপে? আহার শুদ্ধি না হইলে চিত্তশুদ্ধি 

হয় না, চিত্তশুদ্ধি না হুইলে ধর্ামার্গে অগ্রসর 
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হইবার উপাঁয় নাই। ধর্শঅর্থে__ধিনি ধরিয়া 
রাখেন অর্থাৎ ইহকালে সাংসাপ্ধিক অভাব 
হইতে মুক্ত করিয়া স্থুখ সচ্ছন্দে দিন যাপন 
করেন ও মৃত্যুর পর পথপ্রদর্শক হইয়া সেই 
রমণীয় দর্শনকে দর্শন করান । ফলে ধর্মহীন 

আমরাই হইয়্াছি,--পুত্রদের দোষ দ্বিলে কি 
হইবে? কোন মহাপুরুষ বলিয়াছেন “তোমরা 

সকলেই পুত্র চাও, কিন্তু কেহ শ্রীভগবানের 

মত পুত্র চাও না। কামজ সন্তানে কি উপ- 
কার হইবে। সেইঞজন্ত তোমাদের নিকট ভিক্ষা 

করি ষে, তোমর৷ শ্রীভগবানের মত পুত্র চাও, 

মা জগদন্থার মত কন্তা চাও-তবে তোমাদেরও 

ছুঃখ দূর হইবে. জগতেরও ছুঃখ দূর হইবে। 
কিস্তু শ্ীভগবানের মত পুত্র-মা জগদম্বার মত 

কন্তা চাহিতে হইলে সেই রূপ শুচি শুদ্কভাবে 

জীবন কাটাইতে হইবে-যেমন দেবকী-বন্দেব, 
যেমন কৌশল্যা-দশরথ, যেমন মেনকা, হিমালয় 

কাঁটাইতেন।” পুজ্যপাদ স্বর্গীয় তৃদেব বাবুও 
এই কথা তীহার গ্রন্থে লিখিয় গিকাছেন যে, 

প্রত্যেক গৃহস্থ দম্পতি এই রূপ ভাবে শুদ্ধাচারে 

চিত্ত সংযম লইয়া থাকিবেন যেন শ্রীভগবান 

তাহার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিতে পারেন। 

এখন আমরা যাহা করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার 

উপায় নাই-_কিস্তু ভবিষ্যতের জন্য সাবধান 

হই ও অন্যকে সাবধান করাই-__ইহাঁই এখন 

আমাদের প্রধান কর্তব্য । 

উপস্থিত আমাদের কি করা উচিত? 

প্রথমে যাহাতে আমাদের বালকুগণ পুষ্টকর 

স্বাত্তিক আহার পার তাহা করিতে হইবে। 
আমরা যাহাদের হাতের রা্ন৷ খাই, তাহাদের 
প্রকৃতি আমাদের উপর সুন্মভাবে ক্রিয়া করে, 

সেইজন্ত রস্মুইয়া৷ বামুনের হাতে বা হোটেল 
প্রভৃতিতে খাওয়া বথাসম্ভব ত্যাগ করিয়।! নিজ 

ংশ রক্ষায় কর্তব্য, অবধারণ । ৬৩ 

:  ্প 

মাতার হস্তের রান্না খাওয়া উচিত। প্রত্যেক 

মাতা, আপন সন্তানকে যতটুকু পারেন, নিজের 

হাতে খাওয়াইবেন -এবং সেই রান্না যাহাতে 

এমন শুদ্ধভাবে হয় যে, ধিনি ধাহার আদিষ্ট 

দেবত। তাহাকে বা শ্রীতগবানকে নিবেদন 

করিয়া দিয়া তাহার প্রসাদ গ্রহণ করিতে 

হইবে। আজকাল পিতামাতা সন্তানকে 
বেশভৃষায় সজ্জিত করিয়া দেখিতে বড় ভাল- 

বাসেন, তাহাতে বিলাসিতা আসিয়া পড়ে। 

আমার বোধ হয়, যদি বালককে '৫২ টাকা 

দামের বুট জুতাঁর পরিবর্তে ১২ ১০ দামের 
চটি জুতা কিনিয়া দিয়া, যে টাক বাচিবে _ 
তাহাতে বিশুদ্ধ ঘ্বৃত ও ছুপ্ধ ও ফল 

খাওয়ান, তবে সন্তানের মহোপকার করা হয় । 

বৃথা মাংস, বাসি মাছ একবারে ত্যাগ করান 

উচিত, দ্বিতীয় উপায় ব্যায়াম, প্রত্যেক 

বাপককে ডন্, উঠ্বস্ করা, আসন করা, 

ডন্বল দ্বারা বা ছোট হালকা মুণ্ডর দিয়া 

ব্যায়াম করিতে শিক্ষা দেওয়া আবশ্তক। 

ফটুবল্ প্রভৃতি খেলায় পয়সার অনর্থক খরচও 

ছেলেদের একট! খেলার নেশা জন্মাইয়া দিয়া 

খেলা যে শরীরের উপকারের জন্য তাহা 

ভুলাইয়া দেওয়া হয়। তা” ছাড়া এ সব খেলায় 
যেরূপ পরিশ্রম হয় তাহার উপযুক্ত পুষ্টিকর 

আহার যোগাইতে ও আমরা পারি না। উহাতে 

খরচ বেশী হয়। যাহাতে খরচ কম হয়-_ 

সেইরূপ ব্যাম্াম শিক্ষা করানই আবশ্তক। 

প্রাণায়াম অল্ে অলে শিখাইতে পারিলে ভাল 

হয়। বালক ব্যাক্ামে প্রত্যহ বুঝিবে যে, 
শরীরের উপকার হুইতেছে। তৃতীক্স-_. 
সর্ধব্যাধি নিবারণের ওধধ “রাম” রসার়ণ। 

সন্ধ্যায় ও শয়নকালে অন্ততঃ বালকগণ, পিতা 

মাত।-ভাই-ভগ্নী কলে মিলিয়া যে পরিবারের 



৬৪ আয়ুব্বেদ- কার্তিক, ১৩২৫। [৩য় বর্ষ, ২য়ু সংখ্য। 
সস নিপাত এ সপ পপ্পসপ পপ্ি শি আপস | আস | পপ আপে ০ শা পপ অপ জপ সস 

যে ধর্থ বা ষে দেবতার উপাসনা! করেন, | মাস্বাকে দর্শন করিবার চেষ্টা করা উচিত। এই 

তাহা চিন্তা কর! নিতান্ত আবশ্তক। সংসার ; সকল করিলে বালকগণ সৎ হইবে, দয্লাবান্ 
অজ্ঞানের মূল, জ্ঞান অর্জন মনুষ্য জীবনের ! হইবে ও যে অক্ষর সেই ভগবানের পরিচায়ক, 
উদ্দেন্ত। সেই জ্ঞানকে লাভ করিতে হইলে । তাহাতে অশ্লীলতা! লিখিয়া৷ নিজের হস্ত দূষিত 
আত্মাকে জানা ও দর্শন করা ও তাহাতে পর. | করিবে না। ইতি-- 

জ্ীনতীশচন্দ্র রায়, বি, এল উকীল। 

ডাক্তারের আত্মকথা । 

_ আমি যখন ডাক্তারী ডিশ্রি লইয়। বাহির । ক্ষণ অবাঁক হইয়া! রহিলাম। পরে বারম্থার 

হলাম, তখন হৃদয়েব আশা পর্ধতাপেক্ষা ; উত্তেজনা করায় ধু'য়াইয়া বিয়াইয়। আমার 
উচ্চ--মনের অহঙ্কার সাগর অপেক্ষা! বিস্কা- । প্রাকৃটিস অব মেডিসিনে টাইফয়েড জরের 

রিত এবং গর্ব-তরঙ্গে তাহা নিয়ত আন্দোলিত । | যে যে লক্ষণ পড়িয়াছিলাম, তাহারই ছুই- 
মনেব আনন্দে আটথানা-_মদাই ভাবিতাম যে, ; চারটা! যতদুর স্মরণ হইল, বলিলাম । কবিরাজ 
আমি যাহা শিখিয়াছি, ইহা অপেক্ষা জগতে | মহাশর “হু” এই শব্ধ করিয়া ঘ্বণা ব্যঞ্জকভাবে 

আর কোন চিকিৎসাশাস্ত্র বা উপদেশ উৎকৃষ্ | এমনই অঙ্গভঙ্গী করিলেন, যাহাতে ডাক্তারী 
নাই। আর আমি যতদূব বুঝিয়া যেমন | পাস করা ব্যাপার যে অতি তুচ্ছ, এমনকি-_ 

তেজের সহিত পাঁশ কবিয়াছি, তাহা অন্তের | কিছুই নহে--এইবপ ভাব প্রকাশিত হইল। 

পক্ষে ছুংসাধা। ফলতঃ আমি একটা খুব | তদ্দর্শনে যদিও আমি নিতান্ত অপ্রতিভ হইলাম 
হাদার? এরূপ বিশ্বাস এক! আমারই | বটে, তখাপি অহঙ্কারী আমি- নির্লজ্জ আমি 

মনে যে হইত তাহা! নহে। আমি আমার | -অর্বাচীন আমি - তাহার সহিত অজ্ঞতাপূর্ণ 

সমপাঠিদিগের সহিত আলাপেও বুঝবিতাম যে, | তর্কার্দি করিতে ছাড়িলাম না। অবশেষে 

অধিকাংশ ব্যক্িরই আমার ন্যায় ধারণ! বন্ধমূল। | আমার অন্ুসন্ধিৎসা বশতঃই হউক, ব! 
ক্রমে এইভাবে দিন যাইতে লাগিল। | যে কারণ্ইে হউক, তাহার বিড় 

একদা আমাদের পল্লীগ্রামের দ্বারকানাথ | পরীক্ষার্থে প্রশ্ন করিলাম যে, 

কবিরাজ মহাশয় আমাকে প্রশ্ন করিলেন। | “আপনি সন্লিপাত জরের কি লক্ষণ অবগত 
বলিলেন, “ওহে বাপু? তোমরা ত ডাক্তারী | আছেন ? তখন তিনি নিতান্ত মদগব্বিত 

পাস করিয়াছ ; আচ্ছ! সপ্গিপাত জরের লক্ষণ | ভাবে এবং বিদ্রপাত্মক স্বরে নিদানস্থিত দিব্য 
কি বলিতে পার?” আমি প্রথমতঃ কতক. ) পন্ভ শ্লোক আবৃত্বি হার! সন্নিপাতের আস্ত 



ওয় বর্ষ, ২য় সংখ্য। ] ডাক্তারের নাত্বকথ]। ৬৫ 
পেশা পপি ০ পিস পেস সপ শী ্াীপাশানাীস্স। 

লক্ষণগুলি বলিক্না ষেন ডাক্তারী চিকিৎস! | প্যাথিতে করিয়া তৎকালে জব চিকিৎসাট। 

প্রণালীকে এবং তাহার অর্ধাচীনতাকে ও | গ্যালোপ্যাথিতে করিতে যাইয়া অনভিজ্ঞতাঁর 
শুধু জটিল গগ্ছন্দযুক্ত ভাষায় চিকিৎশান্ত্র ! পরিচয় দিতাম ।--ফলতঃ উক্তপ্রকার ঘটন। 

প্রণয়ন-প্রথাকে শত ধিক্কার দিলেন। ততচ্্ববনে | অনেকস্থলেই সংঘটিত হওয়া দেখিয়া মনে মনে 
মি লজ্জা, ক্ষোভ, দুঃখ এবং অপমান বোধ | বড়ই আত্মক্রটি অনুতব হুইতে লাগিল । ইহ! 

করিয়া এবং গাসকরা বা'পারের উপর বীতশ্রদ্ধ | শুধু আমার একার চিকিৎসায় নহে, আমার 
হুইস্া বাড়ী ফিরিলাম। তৎপর দিবসই মাধব | সমপাঠীগণ এবং মধ্যাপক স্থানীয়গণ প্রান 

করের কৃত “নিদান” সংগ্রহ করিয়া পড়া | অধিকাংশই বিজরে কুইনাইন দ্বারা জর 

আরম্ভ করিলাম। সংস্কৃত শিক্ষা করি নাই | চিকিৎসায় ব্রতী হুওয়াঁয়_দেশ মধ্যে ইহা 

বলিয়া! নিতান্ত অন্ুতপ্ত হৃদক্বে বঙ্গানুবাদ  ন্বর্ণাক্ষরে বিজ্ঞাপিত হইফ়া পড়িল যে হৌমিও- 

পড়িতে লাগিলাম। তৎসঙ্গে কতক কতক | প্যাথিকে জর চিকিৎসা হয় না। এজন্য যে 
স্কত বচনও মুখস্থ করিয়াছিলাম । উক্ত ! কলের! রোগ হোমিওপ্যাথির একচেটিয়া ছিল, 

পুস্তক পাঠ করিতে গিক্না বুঝিলাম যে, আমার ; একটু জর সংশ্রব থাকিলে উহী আর হোমিও- 

পাসের দ্বারাখশিক্ষার কিছুই হয় নাই। পাখির আয়ত্ব নহে মনে করিয়া লোকে এলো- 

£শনন্তর বর্ধাকালে-যখন দেশমধ্যে জরবোগ | প্যাথির আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিল। এইরূপে 
অত্যন্ত বিক্রমের সহিত প্রাছুভূতি হইল, তখন | কয়েকবৎসর কাটিক়্া গেল। 
আমিও বিস্তর রোগী পাইতে লাগিলাম। এতদ্দেশে জরই সর্বাপেক্ষা প্রধান রোগ। 

“ ফিবার মিকশ্চার ও কুইনিন মিকম্চার” ওষধ | তাঁহার চিকিৎসায় অকৃতকার্য্য-_হইলে আর 

আর ছুধসাগ্ড পথ্য দিয়া চিকিৎসা করিতে | পসার, প্রতিপত্তি কি করিয়া থাকিবে? 

থাকিলাম। তাহাতে পিত্তজরগুলি কিছু | কাজেই আমি জনসমাজে দিবাভাগের 

দিনের জন্ত বন্ধ হইল বটে, কিন্তু শ্রেক্মার | চন্দ্রমাবৎ হীনপ্রভ হইক্পা রহিলাঁম। ক্রমে 

লেশ থাঁকিলে সে জ্বর আর কিছুতেই যাইতে ৰ অন্তান্ত স্থানের হোমিওপ্যাথগণের সংবাদ 

চাহে না, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে জ্বরের | লইয়া জানিলাম যে,_-“সব রশুনের একই 
উপরে” কাঁস, বুকের বেদনা, গলা বেদনা | স্বাদ।” সকল স্থান"হইতেই সৌরভ বাহির 
প্রভৃতি উপসর্দ জুটিতে লাগিল। লোকে ' হইয়াছে যে,__ হোমিওপ্যাথিতে অর চিকিৎসা 
আর ধৈর্য্য ধরিতে না! পারিয়া কেহৰা কেহব! | হয় না।” বড়ই আক্ষেপ হইতে লাঁগিল। 

কবিরাজের আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইখানে | ভাবিলাম, জরেব এত পুস্তক, এত গবেষনা পূর্ণ 
প্রকাশ থাকে যে, আমি হোমিওপ্যাথিক | লক্ষণ অবধারণ, এত সময়ান্ধমারে দোষার্দি 

ডাক্তার। এলোপ্যাথগণ যেমন নকল সময়েই | বিচারান্নুসারে চিকিৎসার ইঙ্গিত, ইহা কি সব 
এলোপ্যাথি চিকিৎসা করিয়া কলেরার | ফীকি? না, কখনই তাহা হইতে পারেনা । 
সময় হোমিওপ্যাথি' ধারণপূর্বক শ্বীয়.| অবশ্তই এখানে আত্মক্রটি আছে। এইরূপ 

অজ্ঞতার পরিচয় দেন, আমিও | বহু চিস্ত। করিয়া_বারন্বার জর চিকিৎস! 

তেমনি সকল চিকিৎসা হোমিও- | পুস্তক অধ্যয়ন ও বনু পরিশ্রমপূর্ববক ওষধ 

কার্ঠিক-_৪ 



৬৬ আযুর্ধেদ__কাণ্তিক, ১৩২৪ । [শুয় বর্ষ, ২য় সংখ্য। 

নির্বাচন দ্বারা জর চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া 
দেখি যে, হোমিওপ্যাথির মত জ্বর চিকিৎ- 

সার সুন্দর ওষধ জগতে আর নাই বলিলে 

অতুযুক্তি হয় না। কেননা উপযুক্ত ওষধের 

একটি মাত্র মাত্রা সেবনেই অতি তীব্রজর-_ 

দশ পনের 'মিনিট মধ্যে ঘন হইয়া পরিত্যাগ 

হয় এবং পুনরাগত হয় না। ইহা 

যদ্দি দশটা স্থলে হয় তবে একশত স্থলে হইবে 

নাকেন? যদি নাহয় তবে নিশ্চয়ই ওুঁষধ 

নির্বাচনের ত্রুটি আছে ইহা স্পষ্ট বুঝিতে 
হইবে। বস্ততঃ উক্তরূপে প্রতাক্ষ সুফল 
দেখিয়া পরম আনন্দিত হইতে লাঁগিলাম। 
তখন “হোমিওপ্যাথিতে জর সারে না” এই 

ভ্রম বিদুরিত হইল। যেখানে সারেনা 
সেইখানেই নিজের ত্রুটি বুঝিয়া বিশেষ চেষ্টা 
পূর্র্বক উষধ নির্বাচন করিয়া দেখিতাঁম, তৎ- 

পরে সহজে আরোগযও হইত । কিন্ত গ্রেস্সা 
সংযুক্ত জর গুলি উপযুক্ত ওঁষধ নির্বাচিত 

হইলে বেশ ছাঁড়িত বটে, কিন্ত আবার হইত ও 

শ্নেক্সার বুদ্ধি হইত। ক্রমশঃ ইভাব কারণ 

অনুসন্ধানে ব্রতী রহিলাম। কিছুতেই কিছু 

ঠিক করিতে না! পারায় নিতান্ত ক্ষুগচিত্তে 
কালযাপন কবিতে ল'গিলাম। 

আমার সহিত একজন খ্য(তিনামা সুবিজ্ঞ 

কবিরাজ মহাশয়ের বন্ধৃতা ক্রমশঃ ঘনীভূত 

হইয়া উঠে। তাহার বিশেষ কারণ আমার 
আমুর্ষেদপ্রিয়ত। ও নিদানাদি পাঠ। তাহার 

সহিত সাক্ষাৎ হইলেই - চিকিৎসা বিষয়ক 

আলাপেই অধিকাঁংশ সময় অতিবাহিত হইত। 

সেই প্রসঙ্গে একদা তাহার মুখে শুনিঙগাম 
যে,- 

বিনাপি ভেষলৈর্বযাধিঃ পথ্যাদ্দেব নিবর্ততে 

নতু পথ্য বিহীনানাম ভেষজানাং শটিতরপি। পেপে প্ডা পপ পেস পপ পাপ পাসপস্পাপাসপা পপি স্পা শিশিরে 

অর্থাৎ বিনা ওঁধধে শুধু পথ্যেই রোগ নিরাময় 

হয়। কিস্ত পথ্য বিহীন শত শত ওষধ 
প্রয়োগেও কোনো ফল ফলিতে পারে না । 

আবার তিনি আর একদিন ডাক্তার 

দিগের তরুণ জরে হুপ্ধ পথ্যের ব্যবস্থা কর! 

দেখিয়া নিতান্ত বিরক্তভাবে বলিলেন যে - 

“পথ্যের অব্যবস্থাই ডাক্তারী চিকিৎসার সবিশেষ 

অনভিজ্ঞতা । যেহেতু ডাক্তারী চিকিৎসায় 
লোকসকল উক্ত কারণেই চিররুগ্ন হইয়া পড়ে, 
কারণ বহু পরীক্ষিত খষিবাক্যে আছে £-_ 

“জীর্ণজরে কফক্ষীণে ক্ষীরোশ্তাদমূতোপমং। 
তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধস্থি মানবং ॥ 

অর্থাৎ যেখানে শ্র্ে্স। ক্ষন প্রাপ্ত অথচ জীর্ণ জর 

( ঘুসঘুসে প্রাচীন জর ) হইতেছে ; সেইখানে 
প্ধ পথ্য দিলে উহা অমৃত সম ওষধ ও পথ্য 
উভয়েরই কাজ করে । আর উহা! ছেগ্চ) যদি 

তরুণ জ্বরে দেওয়া হয়, তাহা হইলে বিষের ন্যায় 

মানবগণকে হনন করিয়া থাকে । 

বিজ্ঞ কবিরাজ মহাশয়ের উক্ত বচন 

প্রমাণ শ্রবণে স্পষ্টই বুঝিলাম যে, তরুণ জরে 

ছুগ্ধ পথ্য দেওয়া আমার অভ্যাস থাকাতেই 

জ্বর চিকিৎসা ক্ষেত্রে সচরাচর কৃতকার্য হইতে 

পারি নাই। বাস্তবিকই প্রাগুক্ত অকাট্য খষি 

বাক্যাবলম্বনে রোগীকে উপযুক্ত সুপথ্যে 
রাখিলে বিনা ওঁধধেও অত্যন্প কালেই জরাদি 
গীড়। আরাম হইতে পরে । এইরূপ আলাপ 
প্রসঙ্গে কবিরাজ মহাশয় বলিলেন যে; তজ্জন্য 

আযুর্েদ বেভ্তাগণ “জরাদৌ লঙজ্যনং পথ্যং 
জরান্তে লঘু ভোজনং “ বলিয়াছেন, অর্থাৎ 
জরের প্রথম ভাগে (আমাবস্থায়) অনশন এবং 

জর পরিত্যাগান্তে- লঘুপথ্য-_তাহাও হুপ্ধাদি 
গুরু ও শ্লেম্সাবর্ধক পথ্য বর্জিত করিয়া ব্যবস্থা 

করিয়াছেন। তার পর নবজরের অষ্টাহ কাল 



ওয় বর্ষ, ২য় সংখ্যা ] ডাক্তারের আতকথা। ৬৭ 

কোনপ্রকার ওষধ দিবার বিধিই প্রদান করেন | নষ্ট হইয়াছে যে, সামান্ত জরবেগ মাত্রেই 
নাই। কেননা রোগীর স্বাভাবিক রোগের : ইন্দ্রিয় সকল অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। অথাৎ 
আরোগ্য কারী শক্তি (57১790169৮1 2০৪ 1 সে যেন মরিয়াই থাকে, কেবল এ জরটুকু 

€৪ঠে ) ওঁষধ কর্তৃক ছুর্ধল না হয়। অষ্টাহেও | উপলক্ষ্য হইলেই জীবন শেষ হয়। তবে 
যদি স্বভাবে জর আরাম করিতে অক্ষম হয়, ৷ শান্ত্রাদিতে যে অভিন্তাস জর প্রভৃতি হঠাৎ 

তবে মৃদ্বীর্্য ওষধাদির ব্যবস্থা তাহাও অত্যন্ন : মৃত্যুজনক কতিপয় রোগের কথা উদ্ধ আছে, 
মাত্রায় দিবসে -জোর ছুইবার ( এখনকার মত ; সে সংখ্যা নিতান্ত বিরল। 
এক বা ছু ঘণ্টান্তর নহে) ব্যবহার করাইয়া জবর ! কবিরাজ মহাশয়ের উক্ত. বচন প্রমাণে 

আরাম করিয়া দিতেন। তাহাতে স্বাভাবিক | আমার মনোমধ্যে আর একটা চিন্তার উদয় 

আরোগ্যকারী শক্তি অঙ্ষু্ন থাকিত বলিয়াই | হইল। ভাবিলাম যে পথ্য উপযুক্ত হইলে বিনা 

লোকে একবাঁর জর হুইতে সারিতে পারিলে | ওষধেই রোগ শান্তি হইতে পারে, সেই জন্য পথ্য 
আর দশ পনর বৎসরের মধ্যে জরে পড়িত না। | ব্যবহার প্রণালী সর্বাগ্রে বিশেষ করিয়া 

অধুন! হোমি ওপ্যাথিক চিকিৎসায় ও যদি প্রকৃত | শিক্ষা করার দরকার। তজ্জন্ত পথ্য শাস্ত্র 

ওঁষধ নির্বাচিত হইয়া! উপযুক্ত সময়ে (অর্থাৎ | অনুসন্ধানে ব্রতী হইয়া ভগ্রমনোরথ হইলাম 

অষ্টাহ জরের ভোগান্তে ) প্রযুক্ত হর, তাহাতে | কারণ কেবল পথ্য বিষয়ের প্রকৃত পুস্তক 
উক্তরূপে সুদীর্ঘকাল নীরোগ থ।কিতে দেখা যাঁয় | কবিরাজী গ্র্যালোপ্যাথী কোন শাস্ত্রে 
কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, অতি মাত্রায্ম অসময়ে ও | নাই।* কবিরাজী শাস্ত্রে রোগ হইলে তাহার 

অযথা গষধ প্রযুক্ত হওয়ায় লোকের প্ররুতি | দেশীয় পথ্যাপথ্য সম্বন্ধীয় যে কয়েক খানি 

এখন এতই হুর্ধন হইক্সাছে,.--স্বাভাবিক | পুস্তক দেখা.যায়, তাহাতে অনাগত প্রতিষেধ 

আরোগ্যকারী শক্তি এমনি হীন হইয়া! পড়িয়াছে | বিষয়ের কোন উক্তি নাই। তারপর 

যে, কেহই ছুইদিন কাঁলও অনশনে থাকিতে | এ্যালোপ্যাথি মতেও বিদেশীয় 79991 ৩ 

_ সহিষ্ণু নহে, অথবা ক্ষেত্র বিশেষে ছুই দিনের | 13996 1909, 010981590 107০) প্রভৃতি 

তীব্রজ্র সহ করিবাঁর উপযোগী নহে। অনেক ; অস্বাভাবিক অযৌক্তিক যে সকল পথ্য 

স্থলে ছুই একদিনের জরেই লীলা সম্বরণ | অতি সামান্তভাবে লিখিত আছে, তাহাও 

করিতে দেবা যায়। ইহার কারণ চিন্তা | দেশবাসীর পক্ষে নিতান্তই অনুপযোগী । 

করিলে উপলব্ধি হয় যে, অতিরিক্ত ওঁষধ | হোমিওপ্যাথী তাহারই নকল, কুপথ্যের 

অযথা বহুদিন সেবন করিতে করিতে তাহা- | কথাত উল্লেখই নাই। 

দিগের স্বাভাবিক অরোগ্যকারী শক্তি এতই 

শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার । 

৮৮ লুল শী ীাশীশীীা 

* আমুর্েদে পথা'পখ্োর ব্যবস্থা খুব ভালরূপই আছে। লেখক আধুর্বেদ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ বলিয়! বুঝতে 

পারেন নাই। আংনং। 
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ওয়ার ফিভার। 
2+১--- 

ওয়ার ফিভার বা সমর জর আমাদের দেশে | রিয়া । ম্যালেরিয়া সকলের শীর্ষস্থান অধি- 

আমদানী হইলেও তাহার স্বতন্ত্র নাম আমদানী | কার করিল। ম্যালেরিয়ায় যত মড়ক--তত 

হয় নাই। সমরে যেমন অধিকাংশ মানুষেরই 
প্রাণনাশ হওয়। সম্ভাবনা, কিন্তুসমর জরে প্রাণ- 

নাশের সম্ভাবনা নাই ।* প্যাহা হউক এ জরের 
নাম বিংশ শতাব্দীর জ্বর” নাম দিয়াই আমরা 

খালাস হইতে পারিতাম,কিন্ত বিংশ শতাক্ীরও 

যে এখন অনেক দিন বাকী আছে । আর কতি- 

পয় বসর পরে হয়ত বর্তমান ওয়ার ফিভারকে 

একটা নৰ প্রতিষ্ঠিত পরাক্রান্ত জর আসিয়া 

পরাস্ত করিয়া দিবে । সুতরাং একটা সঠিক 

একটান নাম ওয়ার ফিভারের হইতে পারে 
না। আমরাও ইহাকে তাই বলিয়াই সম্বোধন 

করিব। 

সমর জর কেমন করিয়া আসে, কিরূপে 

কয়দিন মানুবের দেহে বাসা গাড়িয়া বসে, 

কি করিয়াই বা উৎপাত করে, তাহ। জানা 

দরকাঁর। এক একবার এক এক সময়, এক 

একট! বারাম আপিয়! প্রচণ্ড তুফানের মত 

দেশের মান্থুষ গুলাকে ছন্নছাড়া করিয়া দেয়। 

আমাদের ম্মরণ আছে--একবার বাঙ্গালাতে 

কালাজ্বর আসিয়া বিধ্বস্ত করিল, তারপর 

আসিল (ডঙ্কুজর। ডেস্ুর পর আসিল-_ম্যালে- 

আর কিছুতেই হয় নাই। ম্যালেরিয়া যে 

দিকে পদার্গণ করিয়াছে-_-তথায় সে বিজয়ী 

সেনার স্তায় দেশকে ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করিয়া 

চলিয়া গিয়াছে। তারপর আসিল__ইনফুয়েঞজা। 

ইহার পর আসিল সর্বজয়ী প্লেগ। ইহাঁও এক 
প্রকার জরবিশেষ। প্লেগের জীবনচরিত 

সকলেরই জানা আছে বলিয়া আর কিছু 
বলিলাম না । 

এই যে সমর জ্বর আমরা! দেখিতে প|ই- 

তেছি, ইহ অতিরিক্ত সংক্রামক ব্যাধি | ডেঙ্কু 
জর যেমন সংক্রামক--ইহা ততোধিক । 

প্রথমতঃ এই জরের আদি বা জন্মস্থান ইযুরোপ, 

অর্থাৎ যেখানে যুদ্ধের প্রভাব-_সেইখান হইতেই 

আসিয়াছে বলিয়া ইহার নাম ওয়ার ফিভার 
বা সমর জর। যুদ্ধস্থলে কামানের গোলা 

হইতে দূষিত বাম্প বাহির হইয়া যুন্বস্থানের 
চতুঙ্দিকে সর্ব প্রথমে আক্রমণ করিয়াছে। 

জাহাজে প্রথমতঃ বোম্বাই, পরে কলিকাতা 

প্রভৃতি স্থান এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী পর্য্যস্ত 
ইহার বিস্তৃতি ঘটিয়াছে। সুতরাং আমিও ইহার 

জীবন চরিত ও চৌহদ্দি বর্ণনায় সমর্থ হইতেছি। 

* সমর জ্বরে প্রাণনাশ হইবার সম্ভবনা! যথেই্ইই অছে, এ প্রবন্ধ লেখক যে সময় ইহা লিখিয়৷ আসাদের 
নিকট পাঠাইয়[ছিলেন, সে সময় এজরে মৃত্যুর কথ! বড় শুনা যাইত না, যে সময় কলিকাতার প্রথম এই 
জ্বরের আমদানি হয়, এ প্রবস্থা সেই সময়ের লেখ! । কিন্তু তাহার পর এইজ্বর এক্ষণে যেরূপ 'দাড়াইয়াছে, 
তাহাতে ইহার পরিণামে নিউমোনিয়া হওয়।য় ইহা ভীষণ মারাত্মক ব্যাধি বলিয়। স্থিরিকৃত হইয়াছে। 
বজদেশে এই ভীষণ মারাম্মক জ্বরে আক্রান্ত হুইয়। প্রতিদিন সহত্র সহশ্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হুই- 
তেছে। শুধু বঙ্গদেশ কেন, ভারতের সর্বব্রই এই জ্বরের ভয়ঙ্কর প্রাছুর্ভ।ব। পৃথিনীর অন্কান্ত স্থানেও 
এই ত্বরের আরত্রমণ সংগপ্রতি পূর্ণভাবে গ্রকটিত। আং সং। 
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বোধ হয় ইহাতে সাধারণের উপকার হইবে। 
সমর জর বা ডেঙ্কুজর সর্বাগ্রে বাঙ্গালায় 

আসে কলিকাতায় । কলিকাতার অবস্থা অবর্ণ 

নীয়। সে ছুরবস্থার কথা অনেকেই অবগত 
আছেন। বাহারা তৃত্তভোগী তাহারা ব্যতীত 
ধবাদ পত্র পাঠকেরাও বিলক্ষণ অবগত 

আছেন। এই জ্বরটা একটা অদ্ভুত প্রকৃতির, 

জবরটা আসিবার আগে কিছু অনুভব করা যায় 
না। হাত, পা, মাথা বেদনা হয়; সর্দিভাব 

দেখ! যায়। তারপরই জর। অরের সঙ্গে 

সঙ্গেই ভীষণ গা বেদনা । এই বেদন৷ সংযুক্ত 
জর তিন দিনই প্রবল থাকে তারপর কমিতে 

থাকে। ৪1৫ দিনের বেশী জর ও বেদনার 
উৎপাত থাকে না। তারপর হয় অতিশয় 

দুর্বলতা । এই দুর্বলতা অনেক দিন পর্য্যন্ত 
রোগীকে কাবু করিয়া বসে। জরের প্রথমা- 

বস্থায় বড় বেশী ঘুম হইতে থাকে, জরের 
প্রাবল্য কমিলে নিদ্রা্পতা ঘটিতে থাকে 

এবং ক্রমশঃ তুর্বলতা বাড়িতে থাকে । কফ 

কাশের উপদ্রবে অনেকের গলা, বুক ও পেটে 
বেদনা হয় কিন্তু তাহাতে ভয়ের কারণ বুঝিতে 

হইবে না। 
অরট! আসিবার আগে শরীরটাকে খুব 

হালক] করা প্রয়োজন, যাহাতে সর্দি লাগিতে 

না পারে সেই আয়োজন করিতে পারিলে 

জবর ও বেদনা! হইলেও ভীষণ ভাবে আক্রমণ 
করিতে পারে না। জর ও বেদনা হইলেও 

শরীরটাকে হালকা রাখিতে হইবে। অত্রাবস্থায় 

লঙ্ঘন-_উত্তম ওধধ। সাগড ও থই ব্যতীত 

অন্ত পথ্য বিধেয় নহে । ছুই দিন জরের পর 

রুটা ব্যবস্থা হয়। জরের উত্তাপ চারি ডিগ্রীর 
অধিক হইতে দেখা যায়না । কিন্তু শারীরিক 

যন্ত্রণা ও বেদনা অত্যধিক প্রকারে আক্রমণ | 

ওয়ার ফিভার। ৬৪৯ 

এ 

করে। রাত্রে প্রলাপ, মুখ শোষ, হাত, পা 
জালা, মাথ! বেদন! এই জরের অঙ্গ বিশেষ । 

কিছু দিন হইল “হিতবাদী” পত্রিকায় স্থন চ! ও 

ইউসিলেপটাম্ অয়েল ব্যবহারের উল্লেখ 
কোন অভিজ্ঞ ব্যক্তি লিখিয়াছিলেন কিন্ত 

অভিজ্ঞতা দ্বারা দেখা গিয়াছে ইউসিলেপটাস্ 
অয়েল রোগ আক্রমণের পূর্বে ব্যবহার করিলে 
উপকার হইতে পারে, কিন্ত রোগাক্রান্ত 

ব্যক্তির পক্ষে বিষতুল্য। ইহা ব্যবহার 
করিলে তদবস্থায় রোগীর মন্তিফ ভয়ানক 

রকমে উত্তেজিত ও আক্রান্ত হয়। তাহার 

পর রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে । অবভ্রাস্থায় 

রোগীর আত্মীয়গণের চিস্তা করিবার কারণ 

নাই। ছুই দ্িন পরেই শরীরটা ঝরবরে, 

তরতরে হইলেই প্রলাপটা দূর হইবে । তার- 

পর ক্রমশঃ জর ও বেদনা কমিয়া তিন 

চারি দিন পর্যন্ত কাহারো কাহারে! পাঁচ ছয় 

দিন থাকিতেও দেখা যায়। জর ও বেদনা 

দুবীভূত হইলে ক্ুটী বা! খিচুড়ী পথ্য বিধেয়। 

কফ ও বেদনা কম থাকিলে হুধটাও 

দেওয়া যাইতে পারে। জ্বর ও বেদন৷ প্রবল 

থাকাবস্থায় ছুধ কোন প্রকারেই ব্যবস্থা 

নহে। কফ যখন নাক দিয়া জলের মত 

পড়িতে থাকে, তখন ছুধ বিষতুল্য। কফ 

যখন গলা দিয়া ঘন হইয়া বাহির হইতে থাকে 
তখন ছুগ্ধ অপথ্য নহে। কিন্তু গরম ছু্ধই 

বিধেয় ৷ ইহা কোষ্ঠ পরিষ্কারের সহায়তা করে। 

কোষ্ঠ বন্ধ হওয়া]! একটা উপসর্গ, চারি পাঁচ 

দিন কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না, এরূপবস্থায় জরের 

পর কোন প্রকার কোষ্ঠ পরিষ্কারের ওষধ 

ব্যবস্থা করা! উচিত, রীতিমত আহারাদি 

করিলেও কোষ্ঠ শুদ্ধি ও প্রন্রাব হইয়া থাকে । 

এই ব্যারামের আর একটা উপসর্গ এই 
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ষে, রোগীর দাস্ত ও প্রশ্নাব এক প্রকার বন্ধ 
হইয়া যায়। তবে গ্রহণী ও বহুমূত্র রোগীর 
পক্ষে স্বতন্ত্র কথা । খুব গরম ভাবে থাঁকিলেই 
এই ব্যারামের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া 

যায়, অথবা রোগ হইলেও তাহার উৎপাতটা 

তেমন হয় না। জ্বর আক্রমণের সময় 

পিপাসা ও দাহ খুব বৃদ্ধি হয়, কোন কোন 

ব্যক্তি বরফ, সোডা, লেমনেড, প্রভৃতি শৈত্য 
ব্যবহার করেন । কিন্ত তাহার মন্দ ফল বড় 

ভীষণ ভাবে উপস্থিত হয়। এই ব্যাধি মারাত্মক 

না হইলেও অত্যাচারের নিদর্শন স্বরূপ 

নিউমোনিয়া প্রভৃতি উপস্থিত হইয়া মারাত্মক 

আযুর্বেদ-__কান্তিক, ১৩২৫। 
সপে আগ 

| ৩ষ বর্ষ, ২য় সংখ্যা 
সপ শপ 

মধ্য ভাবে সুপন্ক আনারস স্পথ্য কিস্তু অন্ত 

অল্প বিষতুল্য, লেবুটাও.জুপথ্য বটে। 

জ্বর ও বেদন! সারিয়া গেলে অন্ন পথ্য 

প্রয়োজন । তাহার পর রীতিমত স্গান, আহারাদি 
করিয়া শরীরটাকে শোধরাইয়া! লইতে হইবে । 

এই সময়ে বলকর ওঁষধ “ব্যবহার করিলে 
সহজেই পুনর্বল সংগ্রহ হইতে পারে। যাহাঁদের 

পেঁয়াজ খাইতে আপত্তি নাই, তাহারা ভেলে- 

ভাজা পেয়াজ গরম গরম খাইলে কফ ও বেদনা 

হইতে উপশম বৌধ করিতে পারেন । সর্বো- 

পরি সাবধান থাকাই ইহাতে ব্রহ্ম ওধধ। 

শ্রীরাজেন্দ্র কুমার মজুমদার । 
হইয়! পড়ে । এই লব রোগীকে ই এই জ্বরে মারা শাস্ত্রী, বিদ্যাভূষণ । 
যাইতে দেখা য়ায় । এই জব্ের প্রথম ও 

প্রদদর রোগ চিকিৎসা 
( মহিলাদিগের জন্য ছড়ায় লিখিত ) 

কুশের মূল চালের জলে, যজ্ঞ ডুমুরের রস মধুর সহ 
প্রদর সারে বেটে খেলে । প্রদর হ'লে খেতে কহ। 

হরিণের রক্ত, মধু, চিনি, দুধে বেটে বেড়েল৷ মূলে 

খেলে প্রদর সারে জানি। খাও গে প্রদর রোগ হ'লে। 

ছাল ছুই তরি, কুলের গু'ড়ে। গুড়ের সহ 

উর নাগ গাচি হণ নারি, প্রদর রোগে খেতে দেহ । 
জল নাও দুধের চারি গুণ __ 

পাক ক'রে রাখ ছুধ টুকুন। রি এ 

দিন কতক খাওগে এই ক্কাথ, গুড় দিয়ে খাও কলার গু ড়, 
প্রদর রোগ হ'বে নিপাত। 
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প্রদর রোগে উপকার বড় । 

৪8টি ভুবনে ডগা 



শয় বর্ষ, ২য় সংখ্যা ] গারথস্থ মুস্তিযোগ ও টোট্কা। ৭১ 

দুধ, ঘি আর লাক্ষাটুর, 

প্রদর রোগ করে দুর 

রোড়া মূলের ছাল, চিনি, মধু 

কিম্বা আমলকীর বীচির শীস শুধু, 
জলে বেটে দাও মধুং চিনি, 
প্রদরে খাও উপকার জানি । 

ধাইফুলের কি অমল।র গু'ড়, 

মধুর সহিত সেবন কর । 

কাকজক্ষা কি কাপাস মূলে 

বেটে খাওগে চালের জলে 
পাণ্ড প্রদর হয় গো যাদের 

এ ছু”্টা যোগে উপকার তাদের 

বাসকমুলের ছাল, দারু হরিদ্রা,মুখা, 

রসাপ্তন, বেলশু'ঠ, ভেলা চিরাতা, 
সাড়ে সাতাশ কুঁচ এক একটি নিয়ে-_ 

মধু দিয়ে এই ক্কাথ খাও । 
সব রকম প্রদর এতে সারে," 
দীর্ববাদি নাম কয় এরে। 

রগ্ডচন্দান, বেলশুঠ, বাসক, মুখা, 

আকন্দমূল, রসাঞ্জন, দারু হরিদ্র, 

চিরাতা, 

সিকিভরি এক একটি নিয়ে 
আধ সের জলে ক্লাথ করিয়ে, 
মধু দিয়ে খাও প্রদর হ'লে; 
শিগগির এতে স্থৃফল ফলে। 

ভূঁইআমলাচুর, চালের"জল 

প্রদরে খেলে বড় ফল। 

ছু'তোলা যষ্ঠীমধু, ছু'তোলা চিনি 
চা”ল ধোয়৷ জলে খেলে উপকার 

জানি। 

শরপুঙ্খ__চালনি জলে বেটে 
রক্তজআ্বাবে খাও গে বেটে। 

ভ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন। 

আধসের জলে চাপিয়ে দিয়ে, 

আধপ্োয়।থাকতে ন।মিয়ে নাও 

গাহস্থ মুর্যোগ ও টোট্কা। 

চষিপোকায় ।-_হাতের তালুতে কি | "আঙ্গুল হারায় ।_ ছোট গোয়ালিয়া 
আঙ্গুলে চষিপোঁকা হইলে প্রাতে মূখে জল না | লতার পাতার সরু ডগ! বাঁটীয়া৷ প্রলেপ দিলে 
দিয়া তেলাঁকুচার পাতা হাতে রগড়াইলে এ | ৩৪ দিবসে ঘ! ভাল হয়। 
পাতার সঙ্গে কষুত্র ক্ষুদ্র পৌঁকা বাহির হইয়া] গলায় বিচি আওড়াইলে ।__ 
রোগ আরোগ্য থাকে। কাহুজীরা ২ তোলা, হক্তচন্দন ঘসা ২ তোচ।, 



ন২ আযুর্ধেধ__কার্তিক, ১৩২৫। ৩য় বর্ধ, ২য় সংখ্য 

আফিং %০ ছুই আনা, মনসা সিজের পাতার 

রস দিয়া বাটীয়া গরম করিয়া! প্রলেপ দিলে 
উপশম হয়। 

আধুকপালে ।-__যেরগে বেদনা 
হইবে গামছা! পাঁকাইয়! সে রগ কষিয়া বান্ধিলে 

উহা তৎক্ষণাৎ আরোগা হয়। 
নাসায় |--বামক পাতার রস আধ 

পোয়া, ভাল মধু আধপোয়া একত্র করিয়া 

খাওয়াইলে উপকার হয় । ইহা সেবনের পর 
ধদি গ। বমি বমি করে _তবে খানিকটা মিছরি 

থাইতে দিবে। 

শিশুর শয্য। মৃত্রে |_-শনি কিন্বা 
মঙ্গলবারের ভোরের বেলায় একটা বাশের 

আগা ধরিয়া বালককে বাঁশগাছের মাথায় 

প্রশ্রাব করাইবে, ইহাতে এ রোগ ভাল 
হইবে। 

চক্ষু উঠায় |-_নারিকেলের ফুল টা 
চোণাঁয় বাটায়! চক্ষুর চারিদিকে প্রলেপ দিলে 

উপশম হয় । 

স্্রীজাতির স্তনে দুগ্ধ বৃদ্ধি।__ 
ভূমি কুম্নাণ্ডের গুঁড়া আধ তোলা, আতপ 

চাউলের গুঁড়া আধতোলা খানিকট৷ ছে 

গুলিয়া ৭ দিন খাইলে স্ত্রীলোকের স্তন্তে হুগ্ধ 

বুদ্ধি হয়। 

শপ পা পট আস সপ পাশ পাাসপপস ্াশীিস্পি শী শীট শী শশী ্ পীপীশীপীস্পীীস সপ্ত আপি 
ক শপ 

চুলকণায় |--গায়ের কোনে স্থানে 

চুলকণার মত বাহির হইলে কিম্বা চুলকাইয় 
দাগড়া দাগড়া হইলে, পুরাণ তেঁতুলের মজ্জ! 
সেই স্থানে মাথাইয়৷ শুকাইয়া ফেলিবে ২৩ 

দিন এইরূপ করিলেই উহ! ভাল হইবে। 

অন্নশুলে |-ধান্তের গুড়া ১ তোলা 

চা খড়ির গুঁড়া ১ তোল! কাটান'টে শাকের 

শিকড় ১ তোল! উত্তমরূপে একত্র বাঁটীয়া 
গরম রুটাতে মাখাইয়া তাহার পর আবার 
একট চা খড়ির গুঁড়া মিশাইয়া প্রাতঃকালে 

কয়েকদিন খাইলে অল্নজনিত শুল বেদনার 
উপশম হয়। 

ক্রিমি শ্লে |_ক্রিমি জনিত শুল 
হইলে আধপোয়! ছাতিমের মূলের রস আধ 
ছটাক চুণের জল একত্র মিশাইরা খাওয়াইলে 
উপকার হয় 

অজীর্ণজনিত পেট ফাঁপা ।-__ 
জাঙ্গীহরীতকী কাটখোলার় ভাজিয়া, কাল 

লবণের সহিত মিশাইয়া প্রাতঃকালে ২৩ 

দিন খাইলে অজীর্ণ জন্ত পেটফাঁপ৷ আরোগ্য 

হয় জাঙ্গীহরীতকীর পরিমাণ প্রত্যহ একটি 
এবং লবণের পরিমাণ চারি আনা। 

শ্রীম্রধাংশুভূষণ সেন গুণ । 

৬০০০১১এটরোরার৮৩এডতারারিজ0148০১রারার৮0%8080742-00,42১8
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* আনার পিতাহ ন্বগাঁর এঈখরচন্্র পেন গুপ্ত ষহাশগ কলিক।ত|ইটাপির একজন নুপ্রসিদ্ধ চিফিৎ- 

পক দ্বিলেন। আমি গার্হস্থ মৃ্টিধোগ বাহ! লিখিতেছি তাহ তাহারই পহত্তে লিখিত জীর্ণ খাঁত| হইতে 
লংগৃষ্হীত। লেখক । 



এফু বর্ষ, ২যু সংখ্য। ] ধন্মপালনে স্বাস্থ্যরক্ষ। | ৭৩ 

পরি অই থা রস সস পপ তি পাপ পপ পপ শা সাপ সার সহায়ত 

ধর্মপালনে স্বাস্থ্যরক্ষা। 

কতকটা! এই বিষয় লইয়াই একটা সুচিন্তিত | অনুষ্ঠান ভলাইয়া বুঝবিলে এগুলিই শরীরো- 
প্রবন্ধ আশ্বিন মাসের 'আধুর্ব্বেদে” বাহির হইয়া 
গিয়াছে । তথাপি এই একই বিষয়ে আমার 

আরো একটা প্রবন্ধ লিখিবার কারণ--আমার 

মনে হয়, আমার পূর্ববর্তী শ্রদ্ধেয় লেখকের 
প্রবন্ধটী সুন্দর ও নুসজ্জিত হইয়া থাঁকিলেও 
যেন সর্ধব্যাপক হইয়া উঠে নাই। সম্ভবতঃ 

এইরূপ সন্কীর্ভাবে লেখাই তাহার উদ্দেশ 

ছিল। আমি কিন্তু এই বিষয়টা একটু বিশদ্- 

ন্নতির সহায়। এই উন্নত শরীরই পরে উন্নত 
মনের অঙ্টা। প্রত্যক্ষ ভাবে কতকগুলি 
অনুষ্ঠান শরীরের হানিকর মনে হইতে পারে, 

কিন্তু ক্ষণিক চিন্তার ফলেই উপলব্ধি হয় যে, 
এই সামগ্নিক হানিই পরিণামের স্থায়ী স্বাস্থ্যের 

| কারণ। একাদশীর উপবাস সাময়িক কিঞ্চিৎ 

ক্লেশ আনয়ন করিলেও পরে কফহীন সুস্থদেহ 

৪ ধারণাশীল মন প্রদান করিয়া পুরস্কৃত করে। 

ভাবে বলিতে চাই। কারণ আমার মনে হয়; বাস্তবিক পক্ষে জগতের সর্ববিধ সফলতাই 

এইরূপ বিষয় একটু বিশদভাবে বলিবারই আজ 
সময় আসিয়াছে । অতএব পূর্বর্তী লেখকের 
নিকট বিষয় গ্রহণের নিমিত্ত খণী রহিয়া 

তাহারই উৎকীর্ণ মার্গে অগ্রসর হইব। 

বিষয়ের মৌলিকতার জন্ত যশঃ ও খ্যাতি 
তাহারই রহিল, বিস্ৃতীবতীরণার দোষ ও ক্ষতি 

আমিই শিরোধার্য্য করিয়া লইলাম। 

বারংবার আমার বলিতে ইচ্ছা হয় যে, 

“শরীর মাগ্যং হিন্দৃধর্চ্ধ্যার মূল সত্য । এবং 
এই মূল সত্যের নিদান বলিয়াই আমুর্ধ্দও 
একটি ধর্মশীস্ত্র, ইহাও একটা বেদ। হিন্দু, 
অতিবড় মনস্তত্ববি?ি ছিল--সে শরীর মনের 

শ্রগাঢ় সম্বন্ধটা খুবই ধুরিয়াছিল। সে বুঝিয়া- 

ছিল-_ধর্মরাঁজ্যের মনই নেতা, কিন্ত শরীর 

খন মনের পোষক, আবাল? কর্পথে সহায়, 

তখন শরীরকে আগে রক্ষা করিতে হুইবে। 
এই মন্ত্রের সঙ্গে অনুষ্ঠান হিন্দুধধ্পাচধ্যাযস় একই 
অচ্ছেভ সৃজ্রে টির-কাল গ্রথিত। এই বত সষ 

* কার্তিক--€ 

৷ বুঝি সাময়িক হানি দ্বারা উপার্জিত। ছাত্র 
জাবনের কঠোর শ্রম পরিণামের চিরস্থখী 
জ্ঞানময় মনের জনক । ব্যায়াম লামক্লিক 

শ্রাস্তিদান ও স্বেদআ্াৰ করাইয়াই পরে বলিষ্ঠ 
দেহ প্রদান করে। অতএব হিন্দুর কঠোর 

। তপন্তাকে তথা কথিত স্থুসভ্যজাতির আদর্শীন্ু- 

সারে-- 08110 091781।09 বলিয়া 

উপেক্ষিত করা আদৌ তব্যতার, অন্ততঃ 

কুক্ষদর্শিতার পরিচায়ক নহে। 

আদি হিন্দুর সমস্ত জীবন স্থুলতঃ ছুইটা 
প্রয়াসকে বক্ষে ধরিয়াই কৃতার্থ হইয়াছিল । 

একটী ধর্ম. আর একটা তৎসঙ্গে.অঙ্গা্গীভাবে 
গ্রধিত স্বাস্থারক্ষার কারণভৃত অনুষ্ঠান । 

একটা মুখ্য উদ্দেস্ত, অন্যটা এ মুখ্যটাকে লাভ 
করিবার জন্ত্র গৌণ হইন্কাই বরণীয় হইল । 

বাস্তবিকই গৌণ অনেক সময় গৌণ হইয়াই 
যেন মুখ্যকেও ছাপাইকা উঠে। ইহারই অর্থ 
বোধ হয্ব ভগবান অপেক্ষ। ভক্ত বড়। লক্ষণ 

01" 
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হনমান__রামকে ও বুঝি আড়াল করিয়া দাড়া-। 
ইয়াছে। লক্ষণ ও হনুমান না হইলে বুঝি 

রামায়ণের রামত্ব বজায় থাকিত না । অনুষ্ঠান 
ও স্বাস্থারক্ষী না থাকিলেও হিন্দু বুৰি ধর্ম- 
গুরুর মণিময় রুদ্রাক্ষহার গলদেশে ধারণ 

করিয়া মানবেতিহাসে “বর্ধয” বা মহষি আখ্যা 

লাভ করিতে পারিত না। 

স্বাস্থ্যকে-অগ্রে রাখিরা সাধনা করিবার পথে 

হিন্দু চতুর্বর্ণ ও চতুরীশ্রমেব স্থট্টি করিণ। 
মনে বাখা উচিত যেমন সব জিনিবেরই একটা 

ভিতর পিঠ বাহির পিঠ, একট পোঁষাকী 

আট পৌরে ভাব আছে, ধন্মেরও তাই। 

ও আট পৌরে ও পোষাকী হিপাবে, | 
সামাজিক এবং আধ্যাত্মিক এই ছুই প্রকার । ূ 

সামাজিক ধর্ম সেইটা_যা রাজ্য রক্ষা করে, । 

দেশকে বাঁচার, মানব জাতিকে নৈতিক অধঃ- 

পতন হইতে মুক্ত করে। আর গভীরতর 

হু্সতর যে আধাকম্সিক সার্বজনীন ধর্ম, তা 

মানবের মনকে উন্নত করে, তাহাকে গড়িয়। 

তোলে, বিভিন্নেব মধ্যে এক কে বোঝায়, 

মানবের সসীম জীবাত্মাকে অসীম পরমাআার 

সহিত যুক্ত করে। সকল মানবই কিছু 
আপ্যাম্থিকতাঁৰ অধিকারী নহে কারণ সকল 

মাঁনবই কিছু ভূয়োদর্শন বা স্থশ্ান্থুভবের 

ক্ষমতা লইয়। জন্মগ্রহণ করেনা । বস্ততঃ 

সামাজিক ধর্ম, শাসনের ধর্ম-রক্ষার ধর্ম না 

থাকিলে সাধার্ণ অল্পবুদ্ধি মানবের ধন প্রবৃত্তির 
প্রদ/প একেবারে নির্বাপিত হইয়া যাইত । 

আমরা ক্রমশঃ এই সামাজিক চাতুর্বণ্য 
ও আধ্যাত্মিক চীতুরাশ্রম ধর্মপালনের মধ্যে 
্বাস্থ্রক্গার অনুষ্ঠান গুলির আলোচনা করিব। 

বঙ্গা বাছুশ্য বিষয়টা অত্যন্ত বড়, ও স্থান 

অপ্রচুর বলিয়া বিস্বত আলোচন! এ ক্ষেত্রে 

চে সপ স্পেস পপি পাপ পাপে পাপা শর 

অসম্ভব। তবে আর কিছু না হউক-_-সমস্ত 

বিষয়টার একটা সম্পূর্ণ অথচ ক্ষুত্র মানচিত্র 
অস্কিত করিতে প্রয়াসী হইতে আপত্তি কি? 

পূর্বেই বলিয়াছি-_দামাজিক ধর্ম_.শাসনের 
ধর্ম, দেশও সমাজ রক্ষার ধর্ম । এই শাসন ও 

রক্ষাকল্পে অন্ততঃ চারিটী জিনিস্ চাই-_চাই 
কর্্মনেতা, চাই কর্মচারী, চাই সেবক । এই 

উপদেষ্টাই জ্ঞান গুরু ব্রাহ্মণ, এই কর্্মনেতাই 

ভীমবল যুদ্ধকৌশলী শাসনক্ষম রাজা-_ ক্ষত্রিয়, 
এই কন্মচারীই বাণিজ্যকুশল বৈহট, এই 

সেবকই শুদ্র। ব্রাহ্মণ সমাজের মস্তক তিনি 
জ্ঞানদান দ্বারা সমাজের মানসিক স্বাস্থযরক্ষা 

করেন। তীহাবই উপদেশে চালিত হইয়া 
রাজার বারম্ব ও ভীমগ্ডণ জ্ঞানের সহিত সংযুক্ত 

হইয়া স্থৈর্য্য ও কান্ত গুণ লাভ করে ও সুখ- 

শাসনের কারণ হয়। ব্রাঙ্গণের জ্ঞানলাভ 

_ ধর্ম, জ্ঞানদান তাহার অনুষ্ঠান এবং এই অন্ধু- 

ঠানই সমাজের মানসিক স্বাস্থ্য বিধান করে। 
ক্ষত্রিয়ের ধন্ম- রাজত্ব শাসন অর্থাৎ যুদ্ধ, দেশ- 

রক্ষা বা প্রজাপালন তাহার অনুষ্ঠান । এই 
দেশ রক্ষার মধ্যেই সামাজিক সর্ববিধ স্থাস্থ্য- 

রক্ষা নিহিত আছে। ক্ষত্রিয়ই তাহা হইলে 

সাক্ষাৎভাবে স্থাস্থ্যরক্ষা করেন একেবারে 

কম্মের মধ্য দিয়া। ব্রাহ্মণ করেন একটু 
পরোক্ষভাবে জ্ঞানের মধ্য দিয়া। এই জ্ঞানই 
কর্মপথে আত্মপ্রকাশ করে, এই জ্ঞানই কর্ম্মকে 

বল প্রদান করে। ব্রাহ্গণের স্বাস্থ্যরক্ষায় 

পরোক্ষ সম্বন্ধ থাঁকিলেও তিনি ক্ষত্রিয়েরও 

পৃজ্য। কেননা ক্ষত্রিয় নিজেই শাসন নীতির 
জ্ঞানের জন্ঠ ব্রাঙ্গণের নিকট খণী। এই 

কর্মনেতআর-_-এই শাসন কর্তার--এই ক্ষত্রিয়ের 
কার্য্য সৌকার্ধ্যার্থ বৈশ্ত কশ্ঠচারী রূপে অবতীর্ণ 
তিনি যোগান ইন্ধন । এই ইন্ধনের সাহায্য 
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ক্ষত্রিয় উপযুক্ত শাসনকটাহে দেশের মানসিক | 

ধন্মপালনে স্বাস্থ্যরক্ষা | 
পপ সপ” সপ শি ০ অপ 

৭ 
এসএস 

তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সমীজের স্বাস্থ্য- 
ও দৈহিক, স্বাস্থ্য প্রস্তুত করেন। বৈশ্তের | রক্ষায় নিযুক্ত এই চারিটী বর্ণের এক একট 
শিল্পবাণিজ্য দেশের স্বাস্থরক্ষার উপায়গ্বরূপ 

খাগ্থ ও ধনের স্থষ্টি করে। আর শুদ্র করে 
একটী ছোট অথচ সবার অপেক্ষা উদার 
কাজ। সে কর্শক্লান্ত উপরোক্ত তিন জাতিব 

মুখখানি স্নেহাঞ্চলে মুছাইয়া দেয়। সেবার 

দ্বারা তাহাদের সর্ধবিধ ক্লেশের অপনোদন 

করিয়া পুনরায় তাহাদিগকে কর্মক্ষম কনিয়া 

তোলে। শুদ্রের কাজ কদাপি নিন্দনীয় নহে। 

বিশেষ বিশেষ গুণ বা ধর্ম ছিল ও এক একটা 

বিশেষ কর্ম বা অনুষ্ঠান তাহাদের সাধন 

করিতে হইত। এই জন্ত চিন্তাশীল বিজ্ঞ 

ব্যক্তিগণ ব্রাহ্মণ হইগ্গেন, বাণিজ্যকুশলী বৈশ্য 
ও সেবাব্রতী শুদ্র হইলেন। .ভগবানও এই 
কথাই গীতায় প্রকাশ করিতেছেন-_“চাতুর্বগ্যং 

| ময়া শ্যষ্টং গুণকর্মবিভাগশ১।৮ 

এইবার চতুরাশ্রমের কথা । ব্রাঙ্গণ 

তার কাজ মায়ের কাজ, কন্তাব কাজ, কনিষ্ঠ ৰ জ্ঞান গুরু ও চিন্তাশীল, অপর তিনবর্ণ মানসিক 

ভ্রাতার কাজ। এ কাজের চর 

জড়িত, অএ ইহার স্বভাব, ন্েহ ইহাব প্রাণ, 

বলে তাহার অপেক্ষা অনেক ন্যুন? সুতরাং 

 আধ্যাম্মিকতার ধারণায় সম্পূর্ণ অসমর্থ। 

ব্রাহ্মণ এই আধ্যান্মিকতাকেই আজীবন বরণ সেবা! ইহার ব্রত বা আজন্ম সাধন!। ৰ 

সমাজকে বদি একটী মানুম ধরিয়া লই, | 
তবে দেখি সে কতকগুলি শরীররক্ষফ ও 

ডাক্তার কর্তৃক পাঁববৃত। ব্রাহ্মণ তাহার মস্তক 

ও তৎসঙ্গে তাহার মন রক্ষা করিতেছে, 

বৈপ্ত তার উদরপুর্তি করিয়া তাহার শারীরিক | 
বলের ও তৎসর্ষে তাহার মানসিক তেজেব 

স্্টি করিতেছে-_-এই মানসিক তেজের বলেই । স্থষ্কি করিলেন। প্রথম আশ্রম- ব্রহ্ষচধ্য। 

সে কত গভীর চিন্তা করে, কঙ গ্ুখছুঃখের ৰ ব্রহ্গের স্বরূপ সম্বন্ধে প্রাথমিক জ্ঞানলাভের জন্য 

সমরে জয়ী হয়, কত শত বুদ্ধিমন্তার পরিচয় র শাস্ত্রচচ্চা ইহার ধন্ম এবং বীধ্যরক্ষা ইহার 

দিয়া জগৎকে চমতকৃত করিয়া দেয়। শুদ্র | অনুষ্টান। এ উপার্জনের আহরণের কাল। 

তাহার কন্মক্লান্ত দেহটাকে মাজিয়৷ ঘষিয়া, নান, এ সমস বীর্ষ্য ধারণ করিয়া বলের আহরণ 

করাইয়া সুস্থ রাখে। আর ক্ষত্রিয় সর্বোপরি । | করিতে হইবে এবং এই বল ও এই ওজঃ 

তাহার 7০৭) £৪৪,এএর মত “ুতাকাজ্ী | যে স্ুস্থও মেধাবীগণকে স্থষ্টি করিবে তাহাকে 

অভিভাবকের মত, তাহার সমস্তটা পর্যবেক্ষণ | শাস্ত্াভ্যাসে নিষুক্ত করিতে হইবে। দ্বিতীয় 
করিতেছে । দেখিতেছে সেকি খায়, কি ভাবে, । আশ্রম গাহস্থ্। এই আশ্রম 

কিরূপ তাহার স্বাস্থ্য, অন্তে তাহাকে আগমণ আশ্রম ॥ ব্রহ্গচরধ্যাশ্রমের কাল্পনিক (1)5০7- 

করিতে না পারে। এইরূপ যত্ে লালিত হুইয়। | 0০৪1) জ্ঞান এখানে বাস্তবের মাঝে পরীক্ষিত . 

সমাজ ক্রমশ; একটা নুস্থশরীর জ্ঞানী মানুষের হইবে। উপদেশ এখানে উদাহরণ দেখাইবে। 

আদশে গড়িয়া উঠি । সথষ্টি গ্রবাহরক্ষণের মধা দিয়াও কেমনে 

করিয়াছেন-.অসীমকে, অনস্তকে, ত্রহ্গকে 

জানাই তাহার জীবনের ব্রত, তাহাব-সার্থকত]। 

তাই ব্রাহ্মণের আজীবন প্রয়াস, নিজেকে এই 

ব্রন্মোপাসনার সম্পূর্ণ উপযোগা করিয়া 

গড়িয়া তোল।। তাই শরীরকে অগ্রে 
রাখিয়া সাধনার পথে এবার তিনি চতুরাশ্রমের 

101901109] 



৭৮ আয়ুর্বেদ_-কাতিক, ১৩২৫1। | ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা 
স্। পপ | পাচ | পপি পাপা পপ সস পপ সব আল শী সপ পাশা পিস্পীিস্পীশি | এলপি সী আপি ১ 

তাহার পক্ষে হিতকর; নতুবা স্বাস্থ্যের সমূহ | তাহার বিচারে আজ যাহ বর্জনীয় বলিয়। ধার্য 

ক্ষতি অবশ্তস্তাবী। আজিকার পাশ্চাত্য- ! হইবে- হিন্দুর হয়ত তাহাই একটা মহিমা- 
বিজ্ঞানের যুগে ছুগ্ধের সহিত লবণ ভক্ষণ বা | ময় আবিষ্কার ছিল। আজ তাই হিন্দুর বংশ' 
কাংসপাত্রে অন্নভোঙ্গন যে মাত্রেও মহাপাপের | ধরকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। তাহার 
সঙ্গে সংযুক্ত এ কথা কেহই বিশ্বাস করিতে | উচিত আজ তার অতীত গৌরবকে বিশ্বাস 
চাহে না, কিন্ত অমৃততুল্য, ছুপ্ধ_-লবণপ্রয়োগে | করিয়া চল-_কারণ যজ্ঞের বিশ্বাসই মুক্তির 

যে গুণহীন্ন ও বিষাক্ত হয়, কাংসপাত্রে অল্প; উপায়; আজ তার উচিত্--তার অত্তীত 
রাখিলে যে নীলবর্ণ বিষাক্ত একপ্রকার লবণের ৰ গৌরবকে, পোষণ করা -_তার পক্ষপাত করা । 

উদ্ভব: হয়-_-একথা আধুনিক বিজ্ঞান নিজেই । তাহা! হইলেই আজ তার পুর্ব পুকষকে উপযুক্ত 
মানিয়া লইয়াছে। কতকগুলি অনুষ্ঠানের 1! সম্মান করা হইবে । আমি, যাহা! .বুঝি' না, 
প্রত্যক্ষফল আবার বিজ্ঞানের বিন্দুমাত্র সাহাষ্য ৃ তাহাই যে মিথ্যা অজ্ঞতাশ্চকধারণা আজ 

ব্যতিরেকে শুদ্ধ সাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন লোকের | যেন হিন্দর পুত্র বক্ষে আর পোষণ না করে। 

বুদ্ধিতেই ধরা পড়ে। ব্রহ্মণ ও বৈষ্ণব কেন শে কথা, আমাদেব যাহা ছিল তাহা যেন 

গঙ্গার শুদ্ধ মৃত্তিকা অঙ্গে লেপন করিত-_শাহা আমরা আপঙ্কায় না ঢাকিয়া জগতের প্রদর্শনীতে 
মৃত্তিকা সর্বাঙ্গে লেপন করিয়া কুণ্তি করিয়া | বাঁচাই হইবার জন্য খুলিয়া রাখি। আমার 

সুস্থ দেহপ্রাপ্ত মান্থবকে দেখিলে বেশ হদয়ঙ্গম বিশ্বাস, হিন্দুর অতীত আজিও কোনো সভ্য 

- হয়। হিন্দুর সমস্ত বিধি-নিষেধ আমি জানিও জ্াতির গবিমাব নিকট হীনতাঁব আশঙ্কায় মাথা 
না,'আর জানারও বোধ হয় এক্ষেত্রে বিশে হেট করিবে না। হিন্দুব এই ধন্মপালনে 

আবন্তকতা নাই। তৰে যাহা জানি, তাহা | স্বাস্থাবক্ষা পুথিবীর ধর্ত্োতিহাসে স্থুনিশ্চিত 
দেখিয়া আমার সেই পুর্ব বিশ্বাসই দৃঢ় হইয়াছে । একটা নৃতনত্ব। এ নৃতনত্ব অনুভব করিতে, 

বে“শরীরমাদ্যং হিন্দুধন্মচর্য্যার মূল সত্য ।-- সমীকরণ করিতে পারে নাই খলিয়াই বিভিন্ন 
হিন্দুর আচার পদ্ধতিকে উপেক্ষার হাসিতে সময়ে বিভিন্ন জাতি হিন্দুর অনুষ্ঠানকে 

উড়াইয়া দেওয়া কোনোক্রমেই বিবেচনার ১ 1861098 [,6701)0০ বলিয়। নিন্দা করিতেছে । 

কাজ নহে। হইতে পারে (থেমন সর্বত্র । আঙ্গ যখন নৃতন করিয়া জাগরণের ছুন্দভি 
হয়) কালক্রমে অনেক অমূলক বিধি-নিষেধ : বাজিয়া উঠিয়াছে তখন আমরা দেখাইতে 

ব্যক্তি বিশেষের কারসািতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, । চাই _বুঝাইতে চাই যে হিন্দুকে বাহিরের 

কিস্ত তাই বলিয়৷ বিশেষ 'না জানা পর্যন্ত, জাতি তোমরা বোঝ নাই, জান মাই.। হিচ্দু 

কোনো বিধিরই লঙ্ঘন বা অন্ততঃ উপেক্ষা ৰ তোমাদিগকে ঢের দিয়াছে । হিন্দু তোমাকে 
কর! উচিত নহে। কারণ এ কথা৷ সত্য যে | দিয়াছে_তার বিজ্ঞান, তার চিকিৎসা, তাৰ 

সেকালের হিন্দু চর্মবিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিক । দর্শন । হিন্দুর ব্রাহ্মণকে তোমরা ০07788881৮৩ 

বল প্রাপ্ত হইয়াছিল। আজ তার অধঃপতিত | বলিয়া নিন্দা করিয়া নিরয্নগাঁমী হইও না। যে 
ংশধর অজ্ঞতার অন্ধকৃপ হইতে তাহার ভাল | হিন্দুরাহ্মণ গীতার সার্বজনীন ধর্মে বিশ্ববাসীকে 

মন্দ বিচার করিতে প্রায়শঃই অক্ষম । হয়ত | বক্ষে জড়াইয়। ধরিয়াছে, যে হিন্দু চাতুর্বণ্য 

স্পা 

সা 



ওয় বর্ষ, ২য় সংখ্য। ] 

ধর্মের ঘবারা বিশ্বমানবকে চারিশ্রেনীতে বিভক্ত 

করিয়া সামাজিক ধর্মরক্ষার উৎকৃষ্ট পন্থা 

দেখাইয়া! দিয়াছে, যে হিন্দু চতুরাশ্রমের ধর্ে 

াঁনার্জনের নামে ধাপে ধাপে অগ্রসর ভইয়! 

কেমন করিয়া ব্রন্দের পরিপূর্ণ অনুভূতি লাভ 

করির়! ব্রাহ্মণ হইতে হয়-_-তাহা শিখাইয়া দিয়া 

জগৎবাসীকে চমতৎকৃত করিয়াছে _ 

“যে দিয়াছে বেদ, যে দেছে পুরাণ অস্নর 

কাব্য কথা 

' ষেনামায়ে আনি: স্বরগের বাণী 

হরিসাছে শোক ব্যথা ।” 

বিবিধ সংবাদ.। 9১ 
ররর 

পপর“ ৯ সর সাপ পা পে 

তাহাকে তোমরা মিন্দা করিও না। তাহাকে 

তোমরা সকলে স্বীকার কর, তাহাকে বরণ 

কর, তাহাকে প্রণাম কর, আর তাঁহারই বংশ 

ধরকে তাহার অতীত মহিমোজ্জলল আদর্শকে 

পুনকদ্ধার করিবার উৎসাহ দিতে. দিতে 
বল-_ 

ব্রাহ্মণদেব ব্রাহ্মণগুরু, পতিত্ের তুমি প্রাণ, 

সম্রাট তুমি ধ্মরাজো, ভারতের তুমি প্রাণ, 
০, স্কট শট রত ঈ 

নমে। নমো নমো ব্রাঙ্গণদেব, ধন্ত ভারতভূমি 

ধন্য আমার জীবন জন্ম তব পদরেণু চুমি। 

জীসতীশচক্দ্র বন্দোপাধ্যায় এম, এ. 

বিবিধ নংবাদ । 
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.গায়ালিয়ার যাত্র। ।- দিদ্ধিয়ার 
র্লাজমাতার চিকিংসার জন্য “আযুর্ধেদে'র 

কর্তৃক রচিত গ্রথমে একখানি উদ্বোধন সঙ্গীত 
গীত হয়। তাহার পর এ সঙ্গীত রচয়িতা কর্তৃকই 

অন্তর সম্পাদক কবিরাজ শ্রীধুক্ত যামিনী | “আঘুর্কেদীয় চিকিৎসা” নামক একটা প্রবন্ধ 
ভূষণ রায় কবিরত্ব এম এ, এম বি গত ২২শে ! পঠিত হয়। এ প্রবন্ধ স্থানান্তরে প্রকাশিত 
আগষ্ট .গোয়ালিয়ার যাত্রা করিয়াছেন। গত 
বঘংমর এমনি সময় তাহাকে ইন্দোরের মহা" 

বাণীর চিকিৎসার জন্য ইন্দোর যাইতে হইয়া- 

ছিল । 

আয়ুর্ধ্বেদ সভ1।- গত ১৬ই আশ্বিন 
সন্ধ্যা ৭টার সময় কলিকাতা ৩নং কুমার 

টুলীতে “আুর্কেদ সভার” ৮ম বার্ষিক তৃতীয় 
সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। ওঁ সভায় 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞন 

হইল। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র নাথ সেন, শ্রীধুক্ত 
পাঁচকড়ি রাঁয় বিএ, কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরমোহন 

মজুমদার কাব্যতীর্থ এবং কবিরাজ শ্রীযুক্ত 
স্থরেন্্র কুমার দাশ গুপ্ত কাব্যতীর্ঘথ মহাঁশয়গণ 

এঁ প্রবন্ধ অবলম্বনে বক্তৃতা করিয়া উহার 
সমর্থন করেন। কবিরাজ শ্রীযুক্ত কেদার 
নাথ কাব্যতীর্থ ও সভাপতি কবিরাজ শ্রীযুক্ত 

শ্তামাদাস ;বাচম্পতি মহাশয়ছর়-যে বক্তৃতা 
করিয়াছিলেন, তাহ! প্রবন্ধের প্রতিকূল হইয়া- 

শে পা শী জ জা সপ প্ 



৮৮৬ আয়ুর্বেদ-_কার্তিক, ১৩২৫। [ ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্য। 
সস ও উপ ৩৪ পপ শিপ শী | সী পক ই সপ তস্য উস পক 

ছিল। সভাপতি মহাশর এ সম্বন্ধে অন্ত অধি 

.বেশনে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিবেন বলিয়া 

আমাদিগকে আশান্বিত করিয়াছেন । 

সর্বনেশে কৃমিরোগ ।--ইংরাজী 
হছকওয়াম” রোগে অর্থাৎ সর্বনেশে কমিরোগে 
এ দেশের ভীষণ অনিষ্ট করিতেছে বলিয়! 

বাঙ্গালার গবর্ণর লর্ড রোণান্ডশে সেনিটারি 

বোর্ড অর্থাৎ স্বাস্থ্য সংরক্ষিণী সমিতির সভা- 

পতি মিঃ টিভেন্সন্ মুরকে একখানি পত্র লিখিয়া 
এই ভীষণ ব্যাধির প্রতীকার প্রার্থী হইয়াছেন। 
আমর! লাট সাহেবকে এজন্য ধন্যবাদ দিতেছি। 

স্বত্যু তালিক1।--১৯১৭ সালে ভারত 
বর্ষে সর্প দংশনে মৃত্যু ২৪০০০, ব্যাস্্র আক্রমগে 
১০০০, চিতাবাঘ ছ্বারা ৩৮০, নেকড়ে ও 

ভালুকের আক্রমণে ২৩০, হৃস্তী ও তরক্ষুর 

আক্রমণে ৮* জনের মৃত্যু হইয়াছে। 

পাস 

নূতন জ্বর ।-_নুতন জর বা সমর 
জরে সমগ্র পৃথিবীর যে কি ভীষণ সর্বনাশ 

সাধিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্বা নাই। ভার 
তের সকল স্থানেই এই অরের পূর্ণ, প্রভাব 
প্রকটিত। গত ১২ই অক্টোবর যে সপ্তাহ 
শেষ ইইয়াছে, সেই সপ্তাঙ্হে এই রোগে 

কলিকাতায় মৃত্যু সখ্য! ১২১ জন কিন্তু তাহার 
পূর্ব্ব সপ্তাহে মরিয়াছিল মাত্র ৪৫ জন। বঙ্গ- 

দেশের বাহিরেও এই রোগের আক্রমণে 

প্রত্যহ সহস্র সহস্র লোক মৃত্যু কবলিত হুই- 
তেছে। হাঁজারিবাগ, রাঁচি, নাগপুর, করাচি, 
মান্দ্রাজ, দাঞ্জিলিং প্রভৃতি নগরও এই জরের 

আক্রমণে বিপধ্যস্ত হইতে বসিয়াছে। জানি 

না, কতদিনে দেশ হইতে এই ভীষণ প্রাণহাণি- 

কর জরেয় অবসান হইবে। 



গ্রহকদিগের প্রতি সবিনয় নিবেদন__ 
«আমুর্ধেধেশ্র তৃতীয় বর্ষ চলিতেছে কিন্তু এখনো! অনেকের নিকট ২য় বর্ষের মূল্য বাকী । 

সেইজন্ত মফঃ্বলের গ্রাহকদিগের নিকট ভিঃ পিঃ করিয়! এবং কলিকাঁতার গ্রাহকদিগের নিকট 

বিল পাঠাইয়৷ ২য় বর্ষের মূল্য প্রাপ্তির বন্দোবস্ত করিতেছি। সকলেই ক্বপাপূর্বক ভিঃ পি 
প্যাকেট বা বিল গ্রহণ করিয়া ২য় বর্ষের মূল্য প্রদ্ধান করেন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা । ধাহাঁদের 
নামে এখনো! ভিঃ পিঃ পাঠান হয় নাই, তাহাদের নামে আগামী ৭ই পৌষের মধ্যে পৌষ মাসের 
“আযুর্বেদ” ভিঃ পিঃ করা হইবে। বাহার! ভিঃ পিঃতে মূল্য দেওয়ার পরিবর্তে মণিঅর্ডারে 
মূল্য পাঠান সুবিধাজনক মনে. করেন, তাহারা দয় করিয়। ৭ই পৌষের পূর্ব যাহাতে আমরা 
মণিঅর্ডার পাই ভাহার বন্দোবস্তক্করেন, ইহাই অন্থরোধ। 

যে সমস্ত সহদয় গ্রাহুক প্রতি বর্ষে অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়। অনুগৃহীত করেন, তাহাদের মধ্যে 
বাহাদের অগ্রিম মুল্য এখনো পাওয়। যায় নাই, ক্ৃপাপূর্ববক তীহারাও তৃতীয় বর্ষের মূল্য ৩/%০ 
সত্বর মণিঅর্ডার যোগে প্রেরণ করেন-_এজন্তও তাহাদের করুণ দৃষ্টি আকর্ষন করিতেছি । 

কার্ধ্যাধ্যক্ষ “আমুর্ষ্বেদ ।৮ 

অগ্রহায়ণের সুচী । 
বিষয় লেখকের নাম পৃষ্ঠা 

১। কাজের কথা--কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞরন *** ৮১ 
২। আধুর্ধেদে-_-খওপ্রলয়-_-কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন ৮৩ 

৩। বালক বক্ষা-_শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় বি, এল, উকিল *** ৮৯ 

৪। বস্মারোগ ও তাহার চিকিৎসা-_ডাঃ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রকুমার দে *". ৯৭ 
৫। শিশুর থাগ্বিচার-__প্রফেসার শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম. এ, :*" ১০০ 
৬। মানব জন্মের কথা--ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ মজুমদার '*" ১০৫ 
৭। বনৌষধি-_কবিরাঁজ শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ব **" ১০৭ 
৮। শিশু চিকিৎসা-_ডাঃ ডা প্রফুল্লচন্ত্র গুপ্ত | '*. ১০৯ 
৯। পঞ্চক্খ ১১২ 

১০। বিবিধ সংবাদ *** ৮৮, এ ১১৮ 

«“আযুর্বেদে”র নিয়মাবলী । 
“আযূর্ববেদের" অগ্রিম বার্ধিক মূল্য ডাক মাশুল | প্রবন্ধ লেখকগণ কাগজের এক পৃষ্ঠার পরিক্ষার 

সহ ৩%০। মাসের প্রথম সপ্তাহে ইছ। প্রকাশিত | অক্ষরে লিখিয়! পাঠাইবেন। ডাক টিকিট না 
হয়। কেছু কোনে! মাসের 'কাগজ' না পাইলে | পাঠ।ইলে অমনোনীত প্রবন্ধ সকল ফেরৎ দেওয়। 
সেই মাসের মধ্যে সংবাদ দিষেন, নতুব। পুনরায় মুলা | হয় না। 
দিয়। সেই সংখ্যা লইতে হইবে। বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ।--এক বৎসরের চুক্তিতে 

আশ্বিনে ইহার বর্যারস্ত, এজন্ত যখনই ইহার | ১ পৃষ্ঠা ৮১ অর্ধ পৃষ্ঠা ৪8* সিকি পৃষ্ঠা ২৮" এবং 
গ্রাহক হউন, প্রতিবর্ধের আঙ্গিন হইতে ইহ] লইতে | অষ্টাংশ পৃ ১৪* টাক1। কতারের বিজ্ঞ।পনে প্রতি 

হইবে। পেজ ১*.টাক।। 
কোনে! বিষয়ের ্বন্ত গল্পে লিখিতে হইলে গ্রাহর কবিরাজ 

নম্বর উল্লেখ করিতে হর, নতুবা সে পত্রের কোনো চিনি কব 



কলিকাতায় মহ হৈরৈ কাণ্ড । 
ভীষণ প্রতিঘন্ঘ্িত৷ ! ভীষণ প্রতিধন্ড্বিত। | 

একদিকে গিনিস্বর্ণ অন্যদিকে “মায়াপুরি মেটেল।” 
অম ব্যয়ে গিনির ন্তায় চিরস্থারী রং বিশিষ্ট “মায়াপুরি মেটেলের”, 

গ্রহন! গৃহিণীকে উপহার দিয় তৃপ্ত হউন, সকল সাধ পূর্ণ হইবৈ। 
আধুনিক আবিষ্কত ঘকল প্রকার গহনার চিত্র সম্বলিত ক্যাটালগ একখানি 

কার্ড লিখিয়৷ গ্রহণ করুন ও 
সম্পাদক, উকিল, জমিদার, ব্যারিষ্টার প্রভৃতির প্রশংসাপত্র পাঠ করুন। 

ভারতের অদ্বিতীয় আবিষ্কার “মাপ়াপুরি মেটেলের” সেই চুড়ি 

১৭ বৎসরের পরীক্ষার ফলে বাজারে বাহির হইয়াছে । 
“মায়াপুরি মেটেলের” গহন! গভর্ণমেন্ট হইতে রেজেষ্টারি কর! 

ললন! সোহাগ চুড়ি। 

২টি. ২ - 
১ উল ১৩ ৮৮1 

৫০০২ টাকার গিনি স্বর্ণের চুড়ি অপেক্ষা উজ্জল ও উৎকৃষ্ট । " 
বঙ্গললনার নিমিত্ত স্পেশ্তাল অর্ডারে সোণাঁর ডাইসে ১০০২ টাকা 

বেতনের কারিকরের হাতে বেশী পরিমাণে গিনি সোণা দ্বার! 
ইলেক্ট্রো ব্যাটারিতে পালিস করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি। এক সেট 

লইয়া পরীক্ষা করুন। মাপ মত পাইবেন। 

“ললন! সোহাগ চুড়ি* পরিলে অন্ত গহনার দরকার নাই। ডাক়মণ্ড- 
গুলি অন্ধকারে হীরাব স্তাষ জলে । গিনির অধিক উজ্জ্বল । 

পোড়াইলে বা কষিলে বুঝিবার উপায় নাই যে, ইহা আসল স্বর্ণ নয়। 
কে উই ্ ্ 

বিন 

খাটা গিনি স্বর্ণের ন্যায় ইহা পালিশ ও সুৃশ্ত কারুকার্য বিশিষ্ট। 

মূল্য ৪২ টাকা, (প্রতি সেট ১০ গাছা) মফঃস্বলে মাশুলাদি।%০ আনা ॥ 
বিনামূল্যে 

লাভের কথা। 
( উপদেশ পূর্ণ অপূর্বব গল্পের বই ) 

ইহ! পাঠ করুন, বিশেষ লাভ হইবে! যিনি & খানি গ্রামের ৪ জন ভদ্রলোকের 
নাম ধাম পরিষ্কার ভাবে লিখিয়! পাঠাইবেন, তীহাকে বিনামুল্যে ও মাশুলে ১ খানি 
উপহার পাঠান হইবে। 

একমাজ' প্রাপ্ডিষ্থান--- 

এইচ, ব্যানাজ্জি এণ্ড কোং, 



আমু 
মাসিকপত্র ও সমালোচক | 

সী সস পাপা পপর পন শা শেপ পার সপ শশী শি সপ পক? | শিমলা পাম্পি পা 

৩য় বর্ষ। ] বঙ্গাব্দ ১৩২৫-- অগ্রহায়ণ । 
পর অপ. সপ 

০ 

ওয় সংখ্যা । 
"পপ ০. | আরে 

কাজের কথা। 

অজীর্ণে বাঙ্গালী ।-অজীর্ণে বাঙ্গান! 
দেশের লোক যত ভূগিয়া থাকে, এমন আর 
কোন দেশের নহে। আমাদের মনে হয়, বাঙ্গালা 
দেশে শত করা ৭৫ জন পুরুষ ও মহিলা অজীর্ণ 

রোগে কষ্ট পাইয়া থাকেন। আজকাল যে 
বাঁজযক্্া বা থাইসিসে মৃত্যুসংখ্যা বাড়িয়া 
গিয়াছে, একটু তলাইয়া দেখিলে, এই অজীর্ণ 
রোগই তাহার কারণ। 

ক রং রং ডি 

অজীর্ণের নিদ্দান |-_শান্ত্রকার বলিয়া 

গিয়াছেন,--অধিক জলপান, বিষম ভোজন 

(অন্ন ভোজন, বহু ভোজন ও অসময়ে 

ভোজন ), মলমুত্রার্দির বেগধারণ, দিবা নিদ্রা, 
রাত্রি জাগরণ--এই নকল কারণে অজীর্ণ 
রোগ উপস্থিত হয়। ইহার মধ্যে অধিক জল- 
পাঁন এবং রাত্রি জাগরণেই 'সচ্র বাসীর অজীর্ণ 
বর্ধিত হইতেছে। চা এবং সোডা-লেমোনেডের 
কল্যাগে কলিকাতায় অধিক জলপান অবশ্ত- 

স্তাবী হুইয়৷ পড়ে। আর রাত্রি জাগরণ+-- 
তাহার আয়োজনও নানাপ্রকারে। এ 

অবস্থায় বাঙ্গালায় অজীর্ণ বৃদ্ধির যথেষ্ট কারণই 
বর্তমান রহিয়াছে। 

রঃ ৪ এ সং 

ছাত্র জীবনে অজীণ-বাহুল্য।__ 
অজীর্ণ বাহুল্যের প্রধান স্থান কলিকাতা এবং 

অজীর্ণপ্রবণপুরুষদিগের মধ্যে কলিকাতা 
প্রবাসী মফ:ম্বলের ছাত্রগণের সংখ্যাধিক্যই 

দেখিতে পাওয়া! যায়। ছাত্রজীবনে এই 
অজীর্পণের সঞ্চার মাত্র আরম্ভ হইয়া, কর্মময় 

জীবনে উহার পুর্ণ প্রভাব যখন প্রকটিত হয়, 
তখন উহা! একেবারে দুরারোগ্য হইয়া পড়ে। 

এই ছাত্রজীবনে অজীর্ণবাহুল্যের প্রধান 

কারণ--চা, সোডা, লেমোনেড প্রভৃতি 

পানীয়ের অত্যধিক বাবহার। ইহা ভিন্ন আব 

একটা কারণে ছাত্রজীবনে অজীর্ণ বাহুল্য 
ঘটিতেছে-_-সেটি ত্র্ষচর্য্যের অভাব। সে 



৮৮২ 
পি কী সপ 

কথা আমরা অনেকবার বলিয়াছি। বাস্তবিক 
্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে সকল বিষয়েই সংযমী 

হওয়া একান্ত আবগ্তক! সকল রোগের 
কারণই সংযমের অভাব। ্ 

সচ 

সেকালের বাঙ্গালী ।-_-সেকালের 
কথা তুলিলে অনেক কথা মনে পড়ে । মনে 

পড়ে-_বাঙ্গাণীর প্রাতঃকত্যের কথা, পুজা 
আহিকের কথা, শ্নান-ভোজনের ব্যবস্থা) শিক্ষা 

বা কম্মকালের সময় নির্দেশ__সকল বিষয়েই 

যে একটা স্বাস্থ্যরক্ষার শৃঙ্খল! স্ুসংবদ্ধ ছিল, _ 

বাঙ্গালী এখন তাহা হারাইয়! ফেলিয়াছে। 

বিবাহ সেকালে অল্প বয়সেই হহত, কিন্তু তিথি- 

নক্ষত্র বাছিয়া স্ত্রী-পুরুষের মিলনকাল নির্দিষ্ট 

ছিল। এখন সে ব্যবস্থা তো একেবারেই 

অন্তহিত। স্থকুমারমতি ছাত্রজীবনে সেকালে 

ধাতুক্ষয়জনিত, পাপসংস্পশের কোনো 

কারণই উপস্থিত হইত না, এখন চৌদ্দ 
বংসবের একটি বালকের মুখের প্রতি চাহিলে 

দেখিতে পাওয়া যাইবে-তাহার চক্ষুপ্রাস্তে 

কালিম। পড়িয়াছে, গণুস্থলে ব্রণ ফুটিয়া বাহির 

হইয়াছে, গলার স্বর বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। 

ইহার উপর শিক্ষা-মন্দিরে রাশি রাশি পুস্তক 
অধ্যয়নের ব্যবস্থা! আমাদের দেশের অবস্থ। 

শোচনীয় হইবে না কেন? 
গ 

আহার ও স্বাস্থ্য ।- স্বাস্থ্যরক্ষার 
জন্ত পবিত্র আহার্য্যের একান্ত প্রয়োজন-_ 

একথ|। আমর! অনেকবার বলিয়াছি। পবিত্র 

আহারে যে চিত্তশুদ্ধি হয়- স্থাস্থ্যরক্ষা তাহারই 

ফলসম্তত। সেবাণের বাঙ্গালী অনীর্ণরোগ 

গ্রস্ত ছিল না--দৌর্বল্যের নাম তাহারা 
জানিত না- এখনকার মত এক পোয়া পথ 

” সী 

স ৮৪ ০ 

আয়ুর্ব্বেদ--অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। 

পপ পর 

[ ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 

যাইবার জন্য তাহাদিগের যে ট্রাম-অশ্বযান- 

মোটর গাড়ীর প্রয়োজন হইত না, পুষ্টিকর 

আহীার্য্যভক্ষণই তাহার প্রধান কারণ। 

অনেক কারণে দেশ হইতে সে পুষ্টিকর 

আহারের বাবস্থা লোপ পাইয়াছে। ফলে 
নানাকারণে দেশের যে বড় ছুর্দিন ঘটিয়াছে-_ 

ইহা খাটি সত্য কথা। 
ন শী ঁ 

জুগ্ধ ও ঘৃতি ।-ছুগ্ধ ও ঘ্বত বাঙ্গালীর 
সর্ব প্রধান আহারায় বলিয়া পরিগণিত ছিল। 

এখন সে হুইটির প্রচলনই-_বাঙ্গাণা দেশ 

হইসে উঠিয়। গিরাছে। সে কালের বাঙ্গালী 
প্রাতঃক্ণলে ধারোঞ্ ছুপ্ধ পান কাঁরয়া বল 

সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করিত, এখন তাহার পরিবর্তে 

চায়ের প্রচলন ভহয়াছে- হুপ্ধপানে বায়ু পিস 

কৃফের প্রশমন হয়, সদ্য; শুক্র সঞ্চয় হয়। 

জাবনাশক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হর়। আমুর্ধেদে 

ইহা সকল প্রাণীর সাস্ম্য, বুংহণ, বলকারক, 
মেধাবদ্ধক, উৎকৃষ্ট বাজাকরণ, বয়ঃসংস্থাপক, 

আযুষ্য, দেহস্থ পদার্থ নকলের সংশ্লেষকারক 

ও রসায়ন বলিয়া উল্লিখিত হহয়াছে। কিন্তু 

বাঙ্গালীর এখন হুগ্ধের মত অমতে অরুচি। 

বাঙ্গালী অজীর্ণগ্রস্ত হইয়া ক্ষীণাঙ্গ হইবে না 
তো! হইবে কাহারা? 

১ 

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ । -- গ্রক্কৃতই 

বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। শিশু জীবন 
হইতেই পুষ্টিকর দ্রব্যের অভাবে বাঙ্গালীর যে 

্বাস্থ্য-হানি ঘটিতেছে, যৌবনে সহস্র চেষ্টা 

করিয়াও তাহার আর পুনরুদ্ধার ঘটিতেছে না । 

উন্মার্থগামী বাঙ্গালী যতদিন না আধার 

পূর্ব স্বভাব প্রাপ্ত হইবে,--.পানে-ভোঁজনে 
ক্রিয়ায়-পরিহাসে-_কর্মে-বিশ্ামে-: জীবন যাজ। 

গীঁ সা 

রী সী 



ওয় বর্ষ, ৩য় সংখ্য। ]. 

নির্বাহের সকল বিষয়েই যে পর্য্যন্ত 

বাঙ্গালী আবার সেকালের মত চলিতে না৷ 

শিখিবে, ততদিন পর্্যস্ত বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যরক্ষার 

উপায় বিধান কিছুতেই হইবে না। এক 

কথায় বাঙ্গানীকে সকল বিষয়েই আবার 
সাবেক চালে চলিতে হইবে সাবেক 

পদ্ধতিতে ব্রহ্মচর্ধা- রক্ষার জন্য সংযশী হইতে 

হইবে- কুস্থমস্থকুমার-বাল্যজাবন যাহাতে 

কাটদংষ্ট না হয় _তাহার প্রতি সর্বাঙ্গে লক্ষ্য 

রাখিতে হইবে,--তবেই বাঙ্গালী স্বাস্থাস্ুখ 

আবার ফিরিয়া আসিবে, নতুবা সহঅ সহত্র 

গুঁধধ সেবন কর _-তাহাতে কিছুই সুফল লাভ 

ঘটবে না। 

ঞ রি ফী ঙ্ 

ওষধে আরোগ্য |-_-ওষধে রোগ 
আরোগ্য হয় না,--রোগ আরোগ্য হয় - 

নিয়মে। ওউষধ--রোৌগ হইলে উপদ্রব সকলের 

প্রতীকার করে মাত্র। এখনকার দিনে নানা- 

কারণে বাঙ্গালীর শরাব যেবপ ক্ষয়প্রাপ্ত 

হইতেছে। তাহাতে দেই ক্ষয়েব মূল কাবণ 

দুর না করিয়া ওষধের দ্বারা উপদ্রব দূব কবিয়া 

কয়দিন তাহাকে জাবিত রাখা যাইতে 

পারে। অনেক সময় অজীর্ঁণ এবং ধাতু 

দৌর্ব্বলাযগ্রন্ত অনেক উৎকট রোগী এই জন্যই 

আয়ুর্বেদে-_খণগুপ্রলয় । 

শেপ পপ পাপা পপ পাপা 

৮৩ 

নানাপ্রকার ওষধধ সেরবনেও বিফলমনোরথ 

হইয়া থাকেন। শাস্ত্রকার বলিয়৷ গিয়াছেন,-” 

“ব্যাধেস্তত্বঃ পরিজ্ঞানং বেদনায়শ্চ নিগ্রহ 

এতদ্বৈগ্তস্ত বৈদ্যত্বং ন বৈগ্ভঃ প্রভ্রাযু সঃ” 

অর্থাৎ ব্যাধির উপদ্রব দূৰ করাই বৈস্ভের 
কার্ধ্য,_বৈস্ কখন আধুব প্রহ্ু হইতে পাবেন 

না। এ অবস্থায় এখনকার দিনে বাঙ্গালী ষে 

নিজ কৃতকর্মের ফলে আয়ুক্ষয় করিতেছে, 

বৈগ্য তাহার প্রতীকার করিবেন কি? 
রঃ ঈঃ রি সা 

কর্তব্য নির্দেশ |-_যাহা হউক 
আমাদেব এখন কর্তব্য নির্দেশের সময় আসি- 

য়াছে। ব্যাধি উপস্থিত হইলে ব্যাধি প্রশমনে 

সচেষ্ট হওয়া অপেক্ষা যাহাতে ব্যাধি কর্তৃক 

আক্রান্ত হইতে না হয়, আমাদিগকে এখন 

তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে। সনাতন আযু- 

বেদ শাস্ত্রেরও ইহাই উদ্দোশ্ত । সেই উদ্দেপ্ত 

সিদ্ধিব জন্যই স্বাস্থ্যরক্ষাকলন্পে সদাচারবিধি 

প্রব্তিত। প্রত্যেক বাঙ্গানী-অভিভাবক এ 

সকল কথা মনে রাখুন, এ সব কথা মনে 

রাখিবা নিজেরা সংযম ব্রত অবলম্বন করুন, 

তবেই বাঙ্গালীবংশধরগণ সংযম শিক্ষালাভ 

কবিষা নীরোগ ও দীর্ঘজীবনলাভে সমর্থ 

হইবে। 

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন। 

আযুর্দেদে _খণ্ঞ্রলয় ।* 
শপ পপ 3 সু 2 পপি 

সে একদিন ছিল-_যেদিন সাহিতা-দর্শন- | সকল বিষয়েই ভাঁরতবষ সমুন্নত হইয়া 
ইতিহাস-পুরাপ-শিল্প-বিজ্ঞান-চিকিৎসা-জ্যোতিষ | সকণ দেশের শীর্ষস্থান অধিকারে গবব 

* কলিকাভা-আযুবেধদ সভার ৮ম বাধিক ৪র্থ দাধারণ অধিবেশশে পতি 5। তারিখ ২৯শে কার্তিক, ১৩২৫। 

সস 
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প্রকাশ করিতে পাঁরিত। সে একদিন ছিল__. 

যে দিন ব্যাস-বান্মিকীর সাহিত্য-রচনায় চমৎ- 

ক্কৃত হইয়া বিদ্বদ্মগলী মন্ত্মুগ্ধের মত তাহাদের 
বাক্যসধা পান করিবার জন্ত উদগ্রীব হইস্কা 

থাকিত। সে একদিন ছিল--যে দিন মনু 
পরাশর দেশরক্ষার জন্য--দেশ মাতৃকার 

সম্তান-সন্ততিগণকে উচ্ছং্বলতার হস্ত হইতে 
রক্ষা করিবার জন্য সুমধুর শ্্রোকগ্রস্থনে যে 

সব নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন, অবশ্ত প্রতি 

পাল্য মনে করিয়া ভারতের তাবৎ অধিবাপীই 
সে সকল বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিবার জন্য 

প্রস্তুত হইত।' সে এক দিন ছিল--যে দিন 

তারতে এখনকার মত শিল্পশিক্ষার জন্য কোনো 

বিগ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, অথচ বিশ্ব- 

কর্নার মত শিকল্পনিপুণ-পুরুবের কীত্তিকলাপ 

আজিও সমগ্র জগতকে বিমুগ্ধ করিতে সম্থ 

হইতেছে। বিজ্ঞানের কিরূপ চচ্চা ছিল-- 

ধৃতরাষ্র সঞ্জয়-সংবাদেই তাহা ন্থপ্রকট। 

আর চিকিৎসা-_তাহার উন্নতি ভারতে যেরূপ 

হইম্বাছিল, সহত্র চেষ্টা করিয়াও সেরূপ আর 

কোনো দেশে কখন হইবে কিনা সন্দেহ । 

আমি গত মাসের অধিবেশনে “আঙ়ু 

ররেদীয় চিকিৎসা” শীর্ষক যে প্রবন্ধ পাঠ 

করিয়াছিলাম,_-এক সময়ে সমুগ্নত আয়ু- 

বে্দীয় চিকিৎসা অধুনা যেরূপ অধঃপতিত 
হইয়াছে। তাহার পুনকুন্নতির পন্থা-নিদ্দেশ 

করাই সে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ছিল। বাহার সে 

প্রবন্ধের পোষকত1 করিয়াছিলেন, তাহারা 

আমার উদ্দেশ্য বুঝিয়াছিলেন বলিয়৷ আমি 
তাহাদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ। কিন্ত 
ধাহারা তাহার প্রতিকূলে মন্তব্য প্রকাশ 

করিয়াছিলেন, তাহাদের উত্তরে আমার কিছু 
বলিবার আছে,_আমার অগ্কার আলোচ্য 

মা 
পা জা শে | পে ০ম 

বিষয়েই সে সকল কথার উত্তর :দেওয়! 

হইবে। 

প্রথম কথাঁ-_-'আমাদের ছিল সব'-এ 

কথার পৌনঃপুনিক আবৃত্তি আশৈশব সকলেই 

শুনিয়৷ আসিতেছি, সুতরাং আম।দের “দকলই 
ছিল”--ইহা! সত্য, কিন্তু “ছিল” বলিয়া যাহা! 
গিয়াছে _-তাহার কি পুনরুদ্ধার করা কর্তব্য 

নহে? বাধুপিত্ব-কফের দোহাই দিয়া, 
আমরা সর্বজ্ঞ বিয়া আস্ষালন করিলেই কি 

আমাদের লুপুপ্রায় আমুর্বেদীয় চিকিৎসার 

কীর্তিকলাপ আবার আমরা ফিরাইয়া আনিতে 

পারিব? জানি,-বাযুর প্রকৃতি, পিত্তের 

গতিনির্দেশ এবং কফের স্থিতিস্থাপনে জ্ঞান 

থাকিলে চিকিৎসায় কৃতিত্ব লাভ করিতে 

পারা যায়, কিন্তু সেই নাড়ীজ্ঞানে সিদ্ধি 

লাভ একেবারে যে কাহারও নাই-_-এবপ কথ! 

আমি বলিতেছি না,-কিস্ত সকলের আছে 

কি না_তাহা আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারি 

কি? আমি পূর্বেই বলিয়াছি--সে একদিন 

ছিল,--যে দিন সাহিত্যদর্শনাদির মত 

চিকিৎসা বিজ্ঞানও একটা থুগ-গ্রলয় 
উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। 

তাহারই ফলে সেকালের চিকিৎসকদিগের 

অনেকে সুস্থব্যক্তির নাড়ী পরীক্ষ। করিয়া, ছস়্ 

মাস পুর্বে তাহার অস্তিমের কথা বলিয়া 

পিতেন। খুব বেশী দিনের কথায় কাজ নাই 
_ আমাদের এক পুরুষ পূর্বেও নাড়ীজ্ঞানে 
সিদ্ধিলাভের পরিচয় আমরা যথেষ্ট পাইয়াছি। 

কিন্তু সত্য করিয়া বলুন দেখি--এখন সে 
নাড়ীজ্ঞান কয়জনের আছে? বাযুপিত্ত- 

কফের দোহাই দিয়া মুখে বড়াই করিলেই 
চলিবেনা, সৃত্যু'রোগ-পীড়িতের আয়ুস্কাল 
কতক্ষণ পরে অস্তমিত হইৰে,-এ কথা 
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কি এখনকার কবিরাজ নামধারী সকল চিকিৎ- ; চিকিৎসাতেও আরোগ্য হইয়! থাকে,_ 
সকই মৃত্যুর পূর্ব দিন পর্য্স্ত নির্ণয় করিতে 
সমর্থ হইয়া থাকেন? বাযুপিত-কফ-নির্ণয়ে 
যাহার জ্ঞান আছে, তাহার নিকটে মৃত্যুকাল 

নির্দেশ কর! অসম্ভব হইবে কেন? সুতরাং 

অধুনা! আমরা অনেক্ষেই যখন তাহা তুলিয়া 
গিয়াছি, তখন আমুর্ধেধীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানে 
সকলই আছে বপিয়া আমাদের বৃথা আন্ফালন 

করা কর্তব্য কি? রন্ধনব্যবসায়ীর মত হীন 

কর্মে নিরত কোনো ব্রাহ্মণের উদ্ধতন তৃতীয় 

কি চতুর্থ পুরুষ চতুর্কেদঘিশারদ ছিলেন বলিয়৷ 
তাহার আভিজাত্যের গর্ধ-প্রকাশ যেমন 

বাতুলতার পরিচায়ক, অধুনা অনেক আমু 

বেদীর চিকিৎসকের অবস্থাও যে তন্রপ 

হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ফলে 

এই অবস্থাস্তরে আযুর্ক্েদীয় চিকিৎসার পুনরুত্ন- 
তির যে বিল্ন ঘটিতেছে_ তাহার দূরীকরণ 
নির্দেশই এক কথায় আমার বক্তব্য। 

চিকিৎসা যে মতেই করা হউক, শরীর 
তত্বে জ্ঞান থাক একান্ত কর্তব্য। যেমন বর্ণ 

পরিচয়ে জ্ঞান না থাকিলে কোনে পুস্তকই 

অধ্যয়ন করা চলে না, সেইরূপ শারার যন্ত্রগুলির 

অনভিজ্ঞ চিঁকৎসক চিকিৎসাকাণ্্য সিদ্ধিলাভ 
করিতে সমর্থ হন না। তবে শারীরতত্বে 

অনভিজ্ঞ চিকিৎসকের ওঁষধেও রোগ-বিশেষে 
বে সুফল পাওয়া যায়, তাহার জন্য আশ্চর্য্য 

হইবার কোনো কারণ নাই, কেননা সেটি 
পল্লীগ্রামের কোনো কোনো মহিলা ষেরূপ 

ছ' চারটি মুস্বিযোগে কখনো কখনো! কোনো 
কোনো রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন,_-সত্য 

কথা বলিতে গেলে তাহারই অনুরূপ ভিন্ন অন্ত 

কিছুই নহে। স্ুচিকিৎসক মাত্রেই একথা 
স্বীকার করিবেন। যে, রোগ অনেক সময় বিনা 

হোমিওপ্যাথি তো এইরূপ উদ্দোশ্ত লইয়াই 
প্রচারিত। এরূপ অবস্থায় আমি চিকিৎসার 

সকল বিষয় শিক্ষালাভ করি নাই--অথচ 
আমার ওষধে অনেক রোগ আরোগ্য হইতেছে 
বলিয়া আমার গর্ব করিবার কিছুই নাই। 

গর্ব্ব করিবার তে! কিছুই নাই, বরং যে কার্য 
ব্রতী হইয়াছি-তাহাতে সম্যক জ্ঞানলাভ করি 
নাই বলিয়৷ দুঃখ করিবার আছে। আমার 

বক্তব্য-এক কথায় সেই দুঃখ প্রকাশ। আমি 

নিজে ইহার জন্য সন্তপ্ত এবং আমার ন্যায় 

চিকিৎসকগণও যাহাতে এজন্য সন্তপ্ত হন--" 

ইহার ব্যবস্থাই আমার প্রধান উদ্দেশ্য । 

গত অধিবেশনে কথা উঠিয়াছিল--«শল্য 

চিকিৎসা আয়ুর্ধেদের অঙ্গীভূত হইলেও 

এখনও সে শিক্ষার সময় আমাদের আসে নাই, 

_-কায়চিকিৎসায় সম্যক সিদ্ধিলাভের পর-- 

অন্ততঃ পঞ্চাশ বখসর গত হইলে আমাদের সে 

শিক্ষা লাভের সময় আসিবে ।” কিন্ত এ কথার 

অর্থ ও আমি আদৌ উপলব্ধি করিতে পারি নাই। 

মহাত্মা স্থশ্রুত যখন ধন্বস্তরির অবতার দিবো- 

দাসের নিকট শল্যচিকিৎস| শিক্ষা করিয়া- 

ছিলেন, তথন কি কায়চিকিৎসা শিক্ষ/ করেন 

নাই? সুশ্রুত সংহিতায় শারার বিদ্যা, শারীর 

তত্ব, নিদাঁন, শল্যতন্ত্র, ধাত্রীবিদ্ধা, স্ত্রীরোগ, 

অস্ত্রবিধি, অগদ্, কৌমারভূত্য। শস্ত্রসাধ্য 
চিকিৎসা, ইন্দ্রিয়বিজ্ঞান, ব্যাক্রান্তি, ভৈযজ্য 

বিধান, ভূতবিস্তা, রসায়ন-_চিকিৎস! বিজ্ঞানের 
সকল বিষয়েরই তো পরিচয় পাওয়। যায়। 

ব্রাহ্মণের হুস্ধ্ম হেতুবাদ, উপনিষদের তত্বম্পর্শী-- 

গভীরতা, বিজ্ঞানের বাস্তব রহস্ত-_নুশ্রতের 

প্রত্যেক অধ্যায়ে সুপ্রকট। সুশ্রুত -কি 

অন্ত্রচকিৎসা--কি কায়চিকিৎসা--চিকিৎসার 
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চিকিৎসা কার্ষ্য ব্রতী হইয়াছিলেন। আমরা 
আজি সে পথ হইতে ভ্রষ্ট হুইয়াছি বলিয়াই 
আমাদের এত হুর্গতি। সুতরাং সেই হূর্গতি দূর 
কৰ্িতে হইলে,-আমরা যাহা ছিলাম, আবার 
তাহা হইতে হইলে--আমাদিগকে কায়চিকিৎ 

সার মত শল্য চিকিৎসা একান্তই শিক্ষা করিতে 
হইবে, আমাদের লুপ্তরত্ব ফিরাইয়া আনিতে 

হইবে, আমাদের জ্ঞানগভীরগবেধণা তরেই 
লোকলোচনে আবার ফুটিয়া উঠিবে,__নতুবা 
এ চিকিৎসার অবনতি যাহা হইয়াছে, তাহাপেক্ষা 

আরও দুর্গতি অবশ্থস্তাবী |. 

সেদিন আর একটি কথা উঠিয়াছিল-_ণ্যদি 
আবুর্বেদীয় চিকিৎসকদিগকে অস্ত্রচিকিৎস৷ 

শিক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে যাহার! তাহা 

শিক্ষা করিবেন, তাহাদিগকে ধন্বস্তরি সম্প্রদায় 
ভূক্ত বলিয়া নির্দেশ করা হইবে এবং তীহা 

দিগকে কায়চিকিৎসা' করিতে দেওয়া হইবে 

মা” এখনকার দিনের একজন শ্রেষ্ঠ 

চিকিৎসক যদি একথা না বলিতেন, তাহা 

হইলে এ সম্বন্ধেআমি কোনে উত্তর দানেই 

ইচ্ছুক হইতাম না, কিন্তু যিনি একথা 

বলিয়াছেন, তিনি এখনকারদিনে আঘর্ষেদীয় 
চিকিৎসকদিগের শিরোভূষণ--আমাদের মাথার 
মণি, সুতরাং এ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকা 

চলেনা। , 

- সুশ্রুতের গুরু ভগবান ধন্বস্তরি। এইজন্ 

স্ুশ্রত সংহিতাকে ধন্বস্তরি সম্প্রদায়ের গ্রন্থ 

বলিয়া অনেকে প্রচার করেন। ইহাদের 

মতে চরকসংহিতা আত্রেয় সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। 

কিন্তু পুরাণে আমরা দেখিতে পাই - 

'তন্ত গেছে সমুৎপন্নো দেব ধন্বস্তরি স্তদা। 

কাশীরাজে! মহারাজঃ সর্ধরোগ প্রণাশনঃ। 

আয়ুর্ধ্বেদ _-অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ । [ ৩য় বর্ষ»৩য় সংখ্যা 

তমষ্টধা পুনর্বসু শিষেভ্যঃ প্রত্যপাদয়ৎ ॥ 

অর্থাৎ কাশীরাজ ধস্বের গৃহে ভগবান ধর্ব- 
স্তরি পুত্রবূপে জব্মগ্রহণ করেন। তিনি ভর- 

দ্বাজের নিকট, আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করেন এবং 

সেই আযুর্ধেদে আটভাগে বিভক্ত করিয়! 

শিষ্গণকে শিক্ষা দেন। 

এই পৌরাণিক কথা মানিতে হইলে 
আত্রেয় সম্প্রদায় ও ধ্স্তরি সম্প্রদার এক হইয়া 

যায় নাকি? স্থতরাং আমুর্ষেদীয় চিকিৎসার 

প্রধান অঙ্গ অস্ত্রচিকিৎসা শিক্ষা করিলে 

সেই চিকিৎসকগণকে কায়চিকিৎস! করিতে 

দেওয়। হইবে না কেন--ইহা তে৷ আমার মাথায় 

আমিল না। 'যদ্দি বলেন, মেডিকেল কলেজ 

হইতে যাহার! উত্তীণ হইয়া থাকেন--তাহারা 

কেহ কায় চিকিৎসায়, কেহ ব৷ শন্ত্র চিকিৎসায় 

বিশেষজ্ঞ বা স্পেশালিষ্ট হইয়া থাকেন, কিন্ত 

তাই বশিয়া কোনে সার্জন যদি ফিজিসয়নের 

কার্য করিতে চাহেন, তাহ। হইলে তাহাকে যে 

তাহা করিতে দেওয়া হইবে না, বা তিনি তাহ. 

জানেন না,_-এমন কথা তে। কখনো শুনি নাই। 

আমাদের আরুর্ধেদীয় চিকিৎসকদিগের মধ্যে 

কেহ শূল রোগের চিকিৎসায় বিখ্যত, কাহারও 

বা তৈল-ঘ্বতে পাগলের চিকিৎসায় অতি সুন্দর 

ফল পাওয়।. যায়,_কিন্তু তাহা! বলিয়া সেই 
শুলরোগ আরোগ্যকারী বা উন্মাদরোগ 
নিবারক চিকিৎসক যে অন্ত চিকিৎসায় সিদ্ধি- 
লাভ করিতে প্যরিযেন না-__ এমন কথা কিছু 

আছে কি? অষ্টাঙ্গ আমুর্েদের প্রধান অঙ্গ_ 

শল্য চিকিৎসা! শিক্ষা লাভ করিয়া যদি কেহ 

শল্য চিকিৎসায় ফুটিয়৷ উঠিতে পারেন,-_তাহ। 

হইলেও তো আমুর্কেদের অতীত গৌরব 
আবার ফিরিয়৷ আমিবে,-আযুর্ধেদ।য় চিকি্- 
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সকগণ পুর্ব-কীর্তি ফিরাইয়া আনিয়া এখনকার | গিয়া অপরের কথ! তুলিবার প্রয়োজন নাই। 

শারীরতত্ববিদগণের নিকট সগৌরবে আবার | আমাদের আর্ধ্যচিকিৎসকদিগের পুনরুন্নতি 

মাথা তুলিয়! দাড়াইতে সমর্থ হইবে, শুধু! করিতে হইলে অস্ত্রচিকিৎসায় আবার আমা- 
বাযুপিত্ত'কফের দোহাই দিয়া তাহাদিগকে ! দ্রিগকে অধিকার লাভ করিতে লইবে,__ 

বসিষ্না থাকিতে হইবে না,-সত্য সত্য তাহা : সুশ্রতের যুগ আবার ফিরাইয়া আনিতে 
দের দ্বারা জগতের আবার হিতসাধন হইবে । | হইবে-আমরাই কাক্রচিকিৎসার জন্য নাড়ী 

| 

| 
আর একটা কথা-_বর্তমান মহাযুদ্ধে ! 

| 

৷ দেখিয়া বাযুপিত্ববকফের নির্ণয় করিব-- 
ইংরাজ এখন এদেশী সৈম্ত লইতেছেন, কিন্তু: আমরাই ধাত্রীবিগ্ভাশিক্ষা করিয়া প্রসবকাল 

তাহাদিগের মধ্যে যাহারা পদাতিক দলে প্রবেশ । উপাস্থিত হুইলে গ্রসববাধা দূর করিতে সমর্থ 
করিতেছে, তাহার! যদি বলে--আমরা আমা- ূ হইব, আমরাই শারীরতত্বে সম্যক অধিকার 

দের দেশীয় প্রথায় সড়কি বল্লমের চালনা লাভ করিয়া, প্রয়োজন হইলে ফোড়! 
করিব কিন্তু অসি চালনা করিব না__তাহা ূ কাটিবার জন্য অস্ত্র চালনা করিব-_-এ সকল 
হইলে তাহাদের অবস্থা কিরূপ হয়-_-তাহ। ব্যবস্থা যতদিন না হইতেছে--ততদিন পর্যযস্ত 
কি আর খুলিয়া বলিতে হইবে? বাধু-পিত্ত- ! আমরা প্রকৃত চিকিৎসক বলিয়া বড়াই করিতে 
কফের দোহাই দিয়া আমরা শুধু কায়চিকিৎসা ূ সক্ষম হইব নাঁ_ ইহা স্থনিশ্চিত-_নির্ভাজ সত্য 
লইয়! থাকিব--আমরা যদি ইহাঁই বলিয়া ৰ কথা । 
বসিয়া থাকি-তাহা! হইলে আমাদের অবস্থা | কিন্তু কথা হইতেছে--আমনা অন্ত্রচিকিৎস! 
কথিত পদাতিক সৈম্তের মত হইবে না কি? [তুলিয়া গিয়াছি, এখন তাহা শিথিতে হইলে 
যিনি রন্ধন করিতে জানেন, তিনি আহারীয়ের ! গুরুকরণ কাহাকে করা হইবে? গত অধি- 
কতক দ্রব্য রন্ধন করিতে পারেন, আর কতক | বেশনে আমি ইহার নিরাকরণ করিয়া এখন- 
দ্রব্য রন্ধন করিতে পারেন না--তীাহাকে পাকা | কার দিনে 'শারীরতত্বে ধাহারা অধিকার লাভ 
রাধুনি বলা যায় না। পুরোহিত, গৃহস্থের | করিয়াছেন, তাহাদের নিকট ইহা শিক্ষা করা 
প্রয়োজনীয় ষণী-মাকাল হইতে হুর্গাপূজা পর্যস্ত | উচিত-_ এইকথ! বলায় কেহু কেহ আপত্তি 
সমস্ত ক্রিয়া কন্মে অধিকারা না হইলে তাহাকে ; করিয়াছিলেন। কিস্তু ধাহারা সেরূপ আপত্তি 
প্রক্কত পুরোহিত বলিতে পারা যায় না। গুরু, | করিয়া থাকেন, তাহাদের নিকট আমার 
পুরোহিত এবং চিকিৎসক একদা হিন্দু সমাজের | নিবেদন,-_ তাঁহাদের পু্রকলত্রদিগকে . এখন 
শ্রেষ্ট স্থান অধিকারে যে সমর্থ ছিলেন,তাহাদের : হইতে তাহারা ইংরার্জী বিগ্থালয়ের প্রাথমিক 
নির্দিষ্ট সকল কর্মে কুশলতা৷ লাভে সিদ্ধ হওয়াই | শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হইতে নিরত হউন। কেন 
তাহার একমাত্র কারণ। গুরু, পুরোহিত এবং | না, হিন্দুশান্ত্র অনুসারে সকল প্রকার শিক্ষা 
চিকিৎসকের উন্নতিতেই এক সময় এদেশ উন্নত | লাভই ব্রাহ্মণের নিকট করা কর্তব্য। ইংরাঁজ 
হইয়াছিল,_-এখন এই ত্রিবিধ ব্যবসাযীরই অধঃ. | অধিকারে দেশের সকল বিষয়ের পরিবর্তনের 
পতনে সমাজের অধঃপতন অনিবার্ধ্য হইয়া ; সহিত শিক্ষাগার গুলিতেও কেবল ব্রাহ্গণ- 
পড়িয়াছে। যাহা হউক নিজেদের কথা বগিতে : অধ্যাপরু নিয়োগের ব্যবস্থা অন্তহিত হইয়া 
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একাকার চলিয়াছে, সুতরাং আমাদের অপত্য- 

গণ গুদ্র অধ্যাপকের নিকট শিষ্যত্ব স্বীকার 

করিবে-_-ইহা আমাদের পক্ষে নিশ্চয়ই 'নিন্দার 
--তথ। প্রত্যবায়ভাগী হইবার কথা। কিন্তু 

তাহা যখন আমরা ুচালাইতে কুষ্ঠিত হইতেছি 

না,_-তখন ব্যবসায়ের পরিচালন কার্যে যা 

আমরা ভুলিয়া গিয়াছি__তাহা শিখিবার জন্ত--- 
এখনকার শল্যতন্ত্রবিদ্গণ পরদেশীয় চিকিৎসা 

কার্যে ব্যাপৃত থাকিলেও তীহার্দিগের নিকট 

শিক্ষা করিতে হানি কি? পর দেশীয় চিকিৎ- 

সার ও আর্ধ্য চিকিৎসায় যে বড় বেশী পার্থক্য 

নাই - পক্ষান্তরে আধ্য চিকিৎসা হইতেই যে 

সমস্ত চিকিৎসার উৎপত্তি হইয়াছে- এ সব 

কথা গত প্রবন্ধে আমি বিশেষভাবে বুঝাইয়াছি। 

য্নাহা হউক অস্ত্র চিকিৎসা-শিক্ষার জন্য আমা- 

দিগকে অভিমান ত্যাগ করিতে হইবে, শল্য- 

তন্ত্রবিদগণের নিকট হইতে লুপ্ত রত্বের উদ্ধার 

করিতে হইবে, তাহার পরে আমরা নিজের! 

শিখিয়!, আচার্য্য হইয়া,আমাঁদের বংশধরদিগকে 

ইহার শিক্ষাদানে সমর্থ হইব। আযুর্ধেদের 
উন্নতি করিতে হইলে ইহা ভিন্ন আর অন্ত 

উপায় নাই। 

পুরাকালে আমুর্ধেদীয় চিকিৎসকগণ যে 
শল্য চিকিৎসার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ. করি- 

তেন, সুশ্রুত সংহিতাই তাহার প্রমাণ । চব্বিশ 

প্রকার স্বস্তিক যন্ত্র, কুড়ি প্রকার নাড়ী যন্ত্র 
আটাশ প্রকার শলাক! যন্ত্র“ পঁচিশ প্রকার 
উপযস্ত্রের ব্বিরণ, ক্রিরা ও প্রতিককতির প্রকটন 

করিয়া, ছেদন, ভেন, লেখন বিআ্রাবন, ব্যধন, 
আহরণ, এষণ ও সীবন প্রভৃতি কার্যের জন্ 

মগুলাগ্র, বৃদ্ধিপত্র, করপত্র, গ্রভৃতি বিংশতি 

প্রকার অস্ত্রের বিবরণ ও প্রতিকৃতি প্রকাশ 

করিয়া, তাহার পর উহার প্রচার কামনায় বৈস্ক- 

আয়ুর্বেরবেদ-__অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। 
(হারাবার 

ষ্প 

[ওয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 

বিচারে তিনি বলিয়া গিয়াছেন,--“শক্তরক্রিয়া 

ও স্সেহাদি ওষধ প্রয়োগে যাহার অভিজ্ঞতা 

নাই, সে চিকিৎসার 'লোভবশতঃ রোগীর 

প্রাণনাশ করে। অতএব উপযুক্ত চিকিৎসক 

হইতে গেলে শস্ত্র ও কায়চিকিৎসা--উভ্ 

বিষয়েই পারদর্শী ভওয়া কর্ডব্য।” আমর! 

বিশ্বামিত্র-পুত্র-আচাধ্য-স্ুশ্রতের সে কথা 

এখন ভুলিয়া যাইতেছি কেন? সেই অমূল্য 

উপদেশ ভুলিয়৷ যাওয়ার জন্যই আযুর্ধবেদে খণ্ড 

প্রলয় হয় নাই কি? বিদেশীয় চিঁকৎস৷ পূর্ণাঙ্গ 
নহে,_উহাঁর মতস্থ্রয্যৈেও অগ্ভাপি সম্পূর্ণ হয় 
নাই, চিকিৎসায় আজি যাহা উৎকৃষ্ট, 

কালি তাহা অপকৃই বলিয়া! প্রচারিত হইতেছে, 

কিন্ত সনাতন আযুর্কেদীয় 'চিকিৎস। তাহ! 

নহে, ইহার চিকিৎসা-প্রণালী যেভাবে বিধি- 

বন্ধ হইয়াছে, ত'হার আর পরিবর্তন করিবার 
কখনো দরকার হয় না,- পরিবর্তন করিবার 

ক্ষমতাও বুঝি কাহারও নাই,--সেইজন্ত এই 

চিকিৎসা পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্ত, এ চিকিৎসা-প্রণালী 
যে ভাবে প্রণীত হইয়াছে, তাহা সম্পুর্ণ ও 
অভ্রান্ত বলিয়া আমরা গর্ব করিবার অধিকারী, 
কিন্তু শন্য চিকিৎদ৷ লুপ্ত হওয়ায় এ চিকিৎসায় 

যে খগ্প্রলয় ঘটিয়াছে, তাহারই ফলে এ 

চিকিৎসাব্যবসায়ীগণ এখনকার দিনের শল্য 

তন্ত্বিদগণের নিকট লঙ্জিত। সেইজন্য 
আমার বক্তব্য -আস্থন আমরা ভেদবুদ্ধি 

পরিত্যাগ করি। ভেদবুদ্ধি পরিত্য!গ 
করিয়া__-দ্বেষহিংলা ভুলিয়া! গিয়া, নিজেদের 

মঙ্গলের জন্য --সমাজের কল্যাণের জন্য--বৈগ্ত 
চিকিৎসার কলঙ্ক-কালিক৷ অপনয়নের জন্ক-_ 

চিকিৎসার সকল অঙ্গের শিক্ষা সমান্তি পুর্ব্বক 

দেশে আবার চরক-সুঙ্তের যুগ ফিরাইয়া 
আনির্তে চেষ্টা করি। ভেদবুদ্ধি কোনে 



শুয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ] আয়ুর্ধবেদে--খগুগ্রলয় । ৮৯ 

কালেই--কোনো বিষয়েই কর্তব্য নে১-- 

বিশেষ জীবন মরণের দাঁীত্বপূর্ণ কাধ্যে _ 
চিকিৎসা বৃত্তিতে তো একেবারেই কর্তব্য নহে, 

--স্মতরাং আঙগুন, আমর! বিদ্বেষপ্রণোদিত- 

ভেদবুদ্ধি বিপজ্জন সলিলে নিমজ্জিত করিয়া 
খণ্ড প্রলয় হইতে সনাতন আবুর্ষেদীয় চিকিৎ- 

সার পুনরুদ্ধারে যত্রপর হই,- আমরাই 
অষ্টাঙ্গ আঘুর্ধেদের সকল অঙ্গের শিক্ষায় 

স্ুপপ্ডিত হইয়া দেশবরেণ্য টিকিৎসক বলিয়া 

পরিগণিত হই,--আমাদের দেখিয়া সমগ্র 

জগত আবার স্তন্তিত হউক, আমাদের পদ 

রেণু-সংম্পর্শে কৃতকৃতার্থ হইবার জন্ বিশ্ববাসী 
আবার ব্যগ্র হইয়া উঠুক। আমার 

আরুর্বেদ! তোমার এক একটি শোকের 

পর | আপাত সপ পাম | আত পপি শপ | পপি পাপী পিস শপ টির পপ সস সস পট অপ” শপ 

জন্য যঈ্পর হউক। আমার আধূর্ব্দ ! 

ভোমাব অন্বন্ত সন্তান মণ্ডলীর সুমতি প্রদান 
কর, তোমার লুপ্ণ রহ্থের উদ্ধার করিয়া _- 

তোনার অষ্টাঙ্গ শিক্ষার পরিসমাপ্তি করিয়া-_ 
তোঁমার কৃতি পুত্রগণ তোমারই চরণে যাহাঁতে 
অঞ্জলী প্রদান করিতে পারে,_ আমার আযু- 

র্রবেদ! আবার সেই ব্যবস্থা কর! দেশভক্ত 
বৈগ্ভসন্তান আবার জাগিয়া উঠুক,_-সে 

জাগরণে স্থুরলোক হইতে দেবনিম্মাল্য 
তাদের মস্তকে নিক্ষিপ্ত হউক,__কীর্ভি- 

কনাপে তোমার শিব্যমণ্ডলী অন্তের নিকট 

অপবাঁজেয় -অক্ষয়-অমর বলিয়া কথিত হউক 

ইহাই তোমাব চরণে একান্তিক প্রার্থনা। 

আমার জীবনে ইহা ভিন্ন আর অন্ত কামন৷ 

বশঃন্গরভি দিগ্বধ্গণ বহন করিয়া বিশ্ব | নাই। 
সংসারের সমগ্র প্রাণীর স্বাস্থ্যরক্ষার শ্রীনত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরগ্রন। 

০০০৫০ 

বালক রক্ষা । 
স্পসপপপী6 $2 ০ পাপ 

আমাদের সন্তান সন্ভতিগণ ক্রমশঃ যেরূপ 

ছুর্বল হীনতেজ, খর্বাকৃতি, রুগ্ন ও মেধাহীন 

হইয়া আসিতেছে, বোধহয় এরূপ দ্রুত অবনতি 
এক ভারতবর্ষ-_বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশ ছাড়া 

পৃথিবীর আর কোখাও এরূপ হইতেছে না। 
এইরূপ অনুপাতে চলিলে আঁমাদের বংশ যে 

অচিরে লোপ পাইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ 
নাই। ইহা একবার স্থিরভাবে চিন্তা করিলে 
আর চিস্তার কৃলকিনারা পাওয়া যাঁয় না ও 

ইহার ভবিষ্যৎ ফল বড়ই ভয়ানক বলিয়া 
মনে হয়। এখন নিজেদের দেহরক্ষা যেমন 

অগ্রহায়ণ-- ২ 

প্রথম ও প্রধান কর্তবা, সেইৰপ আমাদেব 

সন্তান সন্ততিগণকে ক্ষষ্ের হাত হইতে রঙ্গ 

করাও সর্রপ্রধান কর্তবা হইয়া পড়ি 
মাছে । অথচ আমরা এবিষয়ে তত তৎপর 

না হুইয়! বিষয় ভোগে মত্ত হইয়! সংসারের 

সুখের অন্বেষণে বাস্ত ও লালাধ়িত থাকিয়া এ 

বিষয়ে এক রকম উদাসীন হইয়া পড়িয়াছি। 

সংসারের তাড়নায় অবশ্ত আমাদের এ চেষ্টার 
অনেক অন্তরায় রহিয়াছে-কিস্ত যতটুকু 

করিতে পারি, ততটুকু করি না কেন? 

যাহা হউক এখন দেখা যাউক এবিষয়ে আমরা 



৪৩ 

চেষ্ট। করিয়া কতটুকু করিতে পারি। যতটুকু 

আমাদেব করায়ত্ব, ততটুকু অবধাবণ করিয়া 

আমবা ষেন কাল বিলম্ব না করিয়া কাধ্যক্ষেত্রে 

অবতীর্ণ হই। 
ছেলেহদর সৎপথে আনিবাৰ জন্ত এখন. 

কার দ্দিনে অনেক সভা সমিতি, অনেক 

বন্ততা, অনেক পত্রিকা প্রকাশ, অনেক 

উপদেশ দেওয়া হইতেছে, অথচ তাহাতে 

কাক্ত হইতেছে না কেন; ইহাৰব কারণ 

অনুসন্ধান কবিত হইবে। যাহাব মুলে 

ধ্ম ও সত্য নাই, তাহার প্রভাব অক্ষ 

থাকে না । আমাদের পুত্রকন্তাগণকে উন্নত 

কবিতে হইলে, প্রথমতঃ আমাদিগকে উন্নত 

হইতে ভইবে। আমাদিগকে স্বয়ং ধর্ম ও 

সতাকে অবলম্বন করিয়া আত্মসংযম অভ্যাস 

দ্বারা আমাদের পুত্রকন্তাগণকে শিক্ষণ দিতে 

হইবে। কোন এক সাধুব নিকট--একটি 

কাশরোগণ্রস্থ বাক্তি কোন দুব গ্রাম হইতে 

'আধস্যা কাঁশবোগের উষধ প্রার্থন। কবে। 

ধু ভাতাকে জিজ্ঞাসা কবিয়া জানিতে ন। এই 
বাক্তি বড শিষ্টদ্রবা প্রিয় ও সেহজন্য বেশা 

পরিমাণে নিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করে। তাহাব পর 

ভিন তাভাঁকে তাহাব পৰ দিন আসিতে বলি, 

লেন। সে ব্যক্তি অতিকষ্টে $ই ক্রোশ পথ 

হাটয়| তাহা নিকট আসিল। সে ধিনও 

তিনি তাহাকে বলিলেন-_-“ক।ল জাসিও |” 

সেব্যক্তি তহীয় দিন আঁসিয়। আবার সেইবপ 

উত্তর পাইয়া কিছু বিরক্ত হইয়া চলিয়া 
গেল, কিন্তু কাশের যন্বণার উপশমের 

লোভ হেত ও সাধুব বধের গুণ বহুলোক 

মুখে শুনিরা তাহার ব্যবস্থ। ও ওষধে দৃঢ় 

বিশ্বান হেতু আবার চতুর্থ, দিনেও অতি 

কষ্টে আসিল । তখন সাধু তাহাকে বণিলেন _- 

আযুর্বেদ-_অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। | ৩য় বর্ষ, ৩য় সংগ্য! 
শি শি শসপীি আীশীপকি 

“বাবা যতদিন তোমার কাশ বোগ একবারে 

ভাল না হয় এবং একবারে ভাল হওয়ার কিছু 
দিন পর পর্য্যস্তও সর্বপ্রকার মি দ্রব্য খাওয়া 

ত্যাগ করিবে ।” সে লোকটি শুনিয়া অবাক্ 
হইয়া বলিল--“ব।বা এই যদি আপনাব ব্যবস্থা 

ও ওঁষধ হয়, তাহা হইলে প্রথম দিন 

বলিয়া দেন নাই কেন?” সাধু বপিলেন_- 
“বাবা, আমাব বাক্যেব প্রভাব আনিবার 

জন আমাকে এই কয় দিন মিষ্ট দ্রব্য 
ভক্ষণ ত্যাগ কবিতে হইয়াছে এবং যে 

পর্যান্ত না উহা খাওয়ার ইচ্ছা একবারে 

আমাব মন হইতে অপন্থত হইয়াছে--ততদিন 

তোমাকে উহা ত্যাগের উপদেশ দিই নাই। 

আমি যখন স্বয়ং মনে মনে উহাকে ত্যাগ করিতে 

পাবিয়াছি, তখন হাহাব প্রভাৰ তোমাতে অর্পণ 

করিতে পারিব জানিয়া অগ্য তোমাকে বলি-, 

লাম । যাও - মিষ্ট দ্রব্য খাওষ। উপস্থিত ত্যাগ 

কর, তোমার কাশরোগ ভাল হইবে ।» সেই 
বান্তি আনন্দে সাধুব বাক্যেব সভাতাব উপৰ 

€র করিয়া মিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ ত্যাগ করিল 

এনং নোগ হইতে মুক্ত ভইল। ইহাব 

দাবা আমরা কি শিখিলাম? প্রথম 

ভোগে বোগ উপস্থিত হয়। কোন দ্রব্য 

অপবিমিত ভাবে ভোগ কব্রিলে তাহাতে 

বোগ ভয় এবং সেই ভোগের লালস! ত্যাগ 

করিতে না পাবার জন্ত সেই রোগ ভোগ 

করিতে হয় এবং রোগ ও ভোগেব দ্বারা এবং 

্ুপগ্য গ্রহণ, কুপথ্য ত্যাগ, তিক্ত ও [ধাদি 

ভক্ষণ ও অন্তান্ত অনেক প্রকার সংযমের দ্বারা 

দূরীভূত হয়। ংসারে বাহিরে সুখ 

নাই, ভিতরে স্থ। সুখের সময় তাহাতে 

আসক্ত না হওয়া এবং হুঃখের সময় তাহাতে 

বিরক্ত না হইয়াই ভিতরের আসল ন্ুখ 



৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ] 

পাইবার পথ। দ্বিতায় শিক্ষা হইতেছে 

বালক রক্ষা । 
০০৩৩5 যতররেও 

| 

৪১ ৯ 

স্প্০ শে শেীশিসপ পপি স্পা ৯৯ স্্্ 

চিকিৎসা পুস্তক বা ছবি হইতে দেখাইয়া! দিই, 
আদর্শ । যিনি যে বিষয়ে উপদেশ দিবেন, | অথচ আমি বদি স্বপং নম্ত লই, তামাক বা 
তিনি সেই পথাবলম্বা স্বরং হইবেন। তাহা | সিগারেট ব্যবহার করি ও আমার স্ত্রী পানের 
না হইলে সেহ উপদেশে কোন ফল হয় না। | সহিত দৌক্ত| ব্যবহার করেন অথচ আমর! 
আমি নস্য ব্যবহার বা তামাক খাওয়া বা 

চুরুট-সিগারেট খা ওরাপ অভ্যস্ত আমার পুত্রের 

কাছে তাহাই করিতেছি _অথচ পুত্র অগ্র বয়সে 

বিড়ি বা সিগারেট পান করিতেছে দেখিয়া 

তাহাকে ভঙ্সন| করিণান ব। মারিশাম, কিন্ত 

তাহাতে তাহার বিশেষ ফল হইল না। কেননা, 

ভয়ে হয়ত সে আগেকাপ মত বিড়ি সিগারেট 

পানকরিল ন। কিন্ধু স্বযোগ পাইলে সে কথন 

তাহা হইতে 17বরত থাকিবে না, অধিকন্ত 

তাহা গোপন করিবার জন্য শাহার সঙ্গে 

আর একটা পাপের স্ব করিবে অর্থাৎ 

আমি জিজ্ঞাস। কবিলে মিথ্য। কথা বলিয়া 

তাহা! গোপন করিবার চেগ্া কনিবে। আমি 

তাহাকে যদি হাজার বার শিক্ষা দিয়া বলি__ 

"বাবা নম্ত লইলে তাহাতে যে নিকটিন্ বিষ 
আছে, তাহাতে মস্তিষফ-__যাহা আমাদের জ্ঞানের 

আধার অর্থাৎ যাহার দ্বারা আমরা সমস্ত 

ইন্দ্রিয়ের ক্রিরা অনুভব, স্মরণ, চিন্তন, ধ্যান 

প্রভৃতি কার্য্য করি, তাহার ক্রিয়! ক্রমশঃ ন& ও 

হানবল হইয়া আসিবে,--তাহাতেও সে তাহা 

হইতে বিরত হইবে না। এইরূপ যদি অন্ন 
বয়সে বিড়ি সিগারেট-পান করিলে বা পানের 

সহিত দোক্তা! খাইলে (যাহা আজকাল 

স্ত্রীলোক এবং পুরুষদের মধ্যে একট! তুয়ানক 
বিষ হইলেও অতি আদরের ও উপ দেয় খাদ 

বা! পানের মশল! বলিয়। পরিগণিত হইয়াছে) 
শরীর নষ্ট করে বলিয়া উপদেশ দিই বা এ সব 

ব্যবহার দ্বারা উদরের ও বুকের মধ্যের বন্ত 
সকল কি প্রকার বিরুত ও ক্রিয়াহীন হয়-__ 

ূ আমাদের পুত্রের নিকট ইহার কারণ 

দেখাইয়া বলি যে, জামাদের বয়স হইয়াঁছে-_ 

মামাদের অনিষ্ট করিবে না,কিন্ধ তাহা হইলেও 
আমাদের পুত্রগণ উহা হইতে বিরত হইবে 

না| আজ কান তামাক কোথাও নশ্তরূপে* 

কোথাও বিডিনূপে, কোথাও সিগারেট রূপে, 

কোথাও দোক্তারূপে, ব্যবন্ৃত হইয়া! শরীরের 

9 সমাজের কি ভাষণ অনিষ্ট করিতেছে, তাহা 

চিকিংসকগণ বেশ বুঝিতে পারেন। আব 

চিকিৎসগণই বা বুঝিয়। কি করিবেন, অ.নক 

চিকিৎসককে তামাকের ভীষণ অনিষ্ট করি- 

বার কথা বলিতে শুনিয়াছি অথচ তাহাকেই 

পানেব সঙ্গে দৌক্তা খাইতে দেখিয়াছি | 

অক্ঞ লোকেরা এই সকল দেখিয়৷ উহাতে 

আরও রত ভয়, তাহাতে ধাহারা উহাব অনিষ্থ- 

কাবিতা বুঝিয়াও উহা ত্যাগ করেন না 

তাভাবা প্রকৃতই সমাঁজেব অনিষ্ট করিয়া পাপ 

পক্ষে লিপ্ত ভন। এ বিষয়ে উপদেশ দিতে 

ভইলে ও কেবল কথায় বা তিরস্কারে চলিবে 

না, আমাদিগকে উহ! একবাঁবে ত্যাগ 

করিয়া তবে উপদেশ দিলে ফল হহবে। 

সাধুর বাক্যে লোকে বিশ্বাস করে কেন? 

কারণ তিনি ত্যাগী, নিজের সুখ-দুঃখের দিকে 
না দেখিযা পরেব ডু,খের দিকে সাধুগণের দৃষ্টি 
ও নিজের কষ্ট স্বীকার করিয়াও অগ্তের হুঃখ 

বিমোচন কর! তাহাদিগের কার্য্য । শুধু সাধুর 
প্রভাব থাকিলেই হইবে না, সাধুগত প্রাণ 

বাক্তিগণের সেই প্রভাবে বিশ্বামও থাক] চাই। 

তবে এই বিশ্বীসের মূলকাঁবণ হইতেছে-_-সাধুর 
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নিজের কার্ষ্যের উদাহরণ বা আদর্শ বা ত্যাগ 

ধর্মকে সর্বতোভাবে অবলম্বন । ধর্মই আমা- 

দিগকে ধারণ করে,--সেই ধর্মকে অবলম্বন 

করিতে শান্ত্র এবং গুরুবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন 

করিতে হয়, সেইজচ্ঠ এ বিষয়ে শাস্ত্র যাহা 
বলিয়াছেন, তাহা না মানিয়া থাক। চলে না। 

শ্রীভগবান্ অজ্জুনকে বলিয়াছেন-_“শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 

পা. বাস পাপা ০৯ 

অন্ত উপাক্স নাই ইহা সুনিশ্চিত,_ খাঁটি 
সত কথা৷ 

পূর্বে গুরুগৃহে ৰাস করিয়া গৃহস্থাশ্রমের 
উপযুক্ত হইলে অর্থাৎ সংযত দেহ, নির্মল 

চিত্ত ও ঈশ্বরপরায়ণ হইলে গুরু তাহাকে 
গৃভস্থাশ্রমের উপযুক্ত মনে করিয়া গৃহস্থা শ্রমে 

| পাঠাইয়া দিতেন এবং তখনই দার পরিগ্রহাদি 
যাহা কবেন- _অন্থান্ত লোকেও তাহাই করিয়া ূ হইত। এখন সে দিন নাই। বাল্যকালে 

থাকে, তিনি যাহ! প্রামাণ্য বলিয়া মানেন 

অন্ত লোকেও তাহারই অনুবর্তন করে। 

যদ্ যদাঁচরতি শ্রেষ্ট স্তত্তদোবতরোজনঃ। 

স বংপ্রমাণং কুরুতে লোক স্তদনুবর্তৃতে ॥ 

প্ীভগবানের কার্য্য না থাকিলে তিনি স্বয়ং 

আমরা সে শিক্ষা পাই নাই, এক্ষণে কিস্ত 

সময়ের যেরূপ পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাতে এই 
বয়সেও গৃহস্থাশ্রমের উপযুক্ত শিক্ষা না 

পাইয়া, আমরা ঠেকিয়া যে টুকু শিখিয়াছি, 

তাহাই বড় মূল্যকান। আস্মন তাহাই লইয়া 
দেহ ধারণ করিয়া! লোক শিক্ষা দিয়াছেন। | ও শাস্্রেব, উদাহরণ লইয়া আমরা এক্ষণে 
তাই আমাদিগকে যখন আমাদেব পুত্র কন্তারা : কাধ্য করি। একজন সাধু আমাকে বলেন 
শ্রেষ্ট বলিয়া মানে বা জানে, তখন আমাদিগকে ও 

সাধুব জীবন ক! ব্রতগ্রহণ করিতে হইবে। 
তাহা না করিয়া আমরা বিদাসে গা! ঢালিয়। 
দিরাছি, কামনার পুর্ণ আধার হইয়' বসিয়াছি, 
একটু কষ্ট সহ করিতে পারি না, একটু 

জিতেক্ত্রিয় হইতে পারি না, একটু দয়া 

দেখাইতে পারি না, একটু ত্যাগ স্বীকার 

করিতে পারি না, একটু মন খুলিয়া শ্রীভগবান 

কে ডাকিতে পারি না, এরূপ অবস্থান আমাদের 

সন্তান সন্ততিগণকে কি করিম! ভাল করিতে 

রিব? যাহা হউক যাহা হইয়াছে তাহা 

লইয়া এখন আর বাদান্ুবাদ বা দোষ দশনের 
সময় নাই,_যিনি যতটুকু পারেন, এরূপ 

যথার্থ গৃহস্থাএমের উপযুক্ত হইয়া নিজ 

পরিবারের মধ্যে সাধু বা রাজা বা রক্ষাকর্তা 
হইয়। ইহার উপায় বিধান করিতে হইবে, 

এখনকার দিনে ইহাই আনাদের প্রধান 
কর্তব্য এবং ইহ। ভিন্ন যে দেশ রক্ষার 

“বাবা আমরা ভাতমারা সন্র্যাসী অনেক আছি, 

আমাদের দ্বারা বিশেষ কিছু হইতেছেনা, কতক 

গুলি ভাত দেওয়! সন্ন্যাসী তৈয়ার না করিতে 

পাঁরিলে সমাজের উন্নতির উপায় নাই” । 
সাধুব দেই কথায় আমাদিগকে গৃহস্থাশ্রমে 

থাকিয়া এক্ষণে “ভাত দেওয়া সন্যাসী” 

হইতে হইবে। 

আমাদের প্রধান শত্রু কাম ও ক্রোধ 

তন্মধ্যে কামই সর্ব্ব প্রধান, কারণ কাম প্রতি- 

হত হইলেই ক্রোধের উপত্তির হেতু হয়। এই 
কামকে আমাদের সর্বতোভাবে দমন করিতে 

হইবে। কিন্ধ ইহার এমন প্রভাব যে কোন 

1 কৌশলে বা বলে ইহাকে পরাস্ত করা যায় না। 
যেমন প্রীশ্রীরামচন্দ্র 'ভূতে”র সংহর্ভী বলিয়া রাঁম 

নাম করিলে ভূত পালায়, তেমনি ধিনি কামের 
হহ্র্তী বা সন্মোহধষিতা, তাহার নাম লইলে 

কাম পলায়ন করেন বা! পরাস্ত হন। কামের 

প্রভাব বিষয়ে শ্রীভগবানের ত্রিমুর্তিই উদাহরণ । 
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সী চু পাতা পা শি আপা লস 

ব্ন্মের অঙ্গ ও প্রকাশ, বেদের বক্তা 
পরন্ধ! প্রথমে পঞ্চানন ছিলেন, তিনি কামকে 

সৃষ্টি করিয়া তাহার ক্ষমতা কিরূপ হইয়াছে-_ 
পরীক্ষা করিতে গিয়া নিজের উপরেই পরীক্ষায় 

দেখিলেন যে, যেমন উহার মনে কামের প্রভাব 

আসিল-_অমনি তিনি নিজ মানস কন্তাঁর 

প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, হইবামাত্র সেই ভাব 
তাহার পবিত্র দেহ সহ করিতেন পারিয়া 

তাহার পঞ্চম মন্তকটি উড়িয়া গেল। ইহাতে তিনি 

লোককে এই শিক্ষা দিলেন যে “বাবা আমার 

পাঁচটা মাথাব একট] উড়িয়া গেল, তাহাতে 

বড় ক্ষতি হইল না, কিন্তু বাবা, তোমাদের 
একট! মাথায় যদি কামের প্রভাব আসিতে দাও 

_-তাহা হইলে সেই একটা মস্তক উড়িয়া গেলে 
তোমার আর কি থাকিবে? অতএব সাবধান 

হও শিব যখন বোর তপক্তায় নিমগ্ন__-তখন 

দেবতারা নিজকার্ধ্য উদ্ধাব অর্থাৎ তাবকাস্থর 

বধের জন্য মহাদেবের ওরসজাত পুত্রের দ্বার! 

তাহার বধের জন্ত তাহাকে উমার সহিত 

বিবাহ দিবার জন্ত কামকে পাঠাইয়া ছিলেন। 
এখানে কাম-ব্রহ্গার প্রতি স্বীয় প্রাধান্ত বিস্তার 
করিয়া, নিজ বলের গর্বে ব্রহ্মার শাপের কথা৷ 

ভুলিয়া যোগীন্তর মহাদেবের নিকট স্থীয় 

প্রভাব কথঞ্চিং প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়া 

ছিদেন। 

“হ্রস্ত কিঞিৎ পরিলুপ্ত ধৈর্য্যঃ তাঁহার 
পরেই আম্মসংধম করিয়া জ্ঞানপত্র অর্থাৎ 

তৃতীয় নেত্র দ্বারা “ভন্মাবশেষং মদনং চকার”। 
মহাদেব একটু অসাবধান হওয়াতে যে কিরূপে 

কাম আক্রমণ করিতে পারে-_-তাহার উদাহরণ 

দিয়া-_ পুনরায় সংযম বাষু বিক্ষাভিত জ্ঞানাগ্ি 
দ্বারা কামকে নষ্ট করিয়া তবে বিবাহ করিলেন 

ইহার দ্বারা মহাদেব জগৎকে এই শিক্ষা দিলেন 

এপ 

ররর রস 

যে, বিবাহ করিয়! সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিবার 

পূর্ব্বে কাঁমকে সম্পূর্ণ রূপে দমন করিতে 
হইবে। আজকাল বিবাহ কেবল 'স্ুখের 
লালসায় প্রণোদিত। ফলে তাহাতে ইন্দ্রির 
মের সম্পূর্ণ অভাব। শ্রীভগবান্ 

শ্রীকষ্চও কামকে মোহন করিয়া তাহার 

প্রভাবকে নিরস্ত করিয়া তবে বিবাহ 
করিয়াছিলেন । স্ত্রী লইয়া আমরা সংসারে 

কেবল স্থুখেরই কল্পনা করি। স্ত্রী যে সহ- 
ধর্দিণী_ একথা এখন একেবারেই কাহার 
কল্পনাতেও আসেনা । পুত্রার্থে ক্রিয়তে 

ভাষ্য পুত্র পিগ প্রয়োজন: | এখন বিবাহ 

যে পরকালে প্রেতদেহের কষ্টের লাঘবের 

জন্য--তাহা কেহ ভাবেননা। যতক্ষণ 

আমাদের এই দেহে দেহী বাঁস করিতেছেন, 

ততক্ষণই সেই পুরুষ জীবায্মা কর্মক্ষম, তত- 
ক্ষণ তিনি নিজের সুখ হুঃখ গাইয়া লইতে 

পাবেন, কিন্তু সেই জীবাত্বা বিদেহ হইলে, 
কর্ম করিতে না পারায় গতিহীন অবস্থা 
প্রাপ্ত হইয়া প্রেত অবস্থায় ছুঃখ ভোগ করেন, 

সেই জন্য সেই সময়ের পিপাঁসা নিবারণ-_পত্র 

দত্ত তর্পণ কালে এবং ক্ষুধা নিবারণ-_পুত্র দত্ত 

পিও দ্বারা হয় এবং উপনিষদাঁদি সংগ্রন্থ পাঠে 

সেই পরলোকগত আম্মার তৃত্তিলাভ হয়। 
পুত্রের ইহাই প্রধান কাধ্য। তা” এখনকার 

পত্রের সে শ্রদ্ধা নাই বলিয়া যথার্থ শ্রাদ্ধ 

হয় না এবং পরলোকে পিতামাতার কোন 

উপকার হয় না। পঞণুপক্ষী কোন স্বার্থের 

বশবর্তী হইয়া সন্তান পালন করে না, 

কিন্তু মনুষ্য লৌভ এবং প্রত্যুপকারের বশবর্তী 
হইয়া! পুত্র কামনা ও পালন করে, 

কিন্তু যদি সেই পুত্র হইতে এই 

আশাপুরণ না হয়-তবে পুত্রে ফল 
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কি? আমর! যদি কেবল স্বার্থ ভাবিয়! 

পুত্র কামনা করি ও পুত্র প্রাপ্ত হই--তাহা 
হইলেও নিজের হিতের জন্তও যাহাতে সেই 

পুত্র সংপুত্র হয় তাহ! দেখা কি উচিত নয় ?-_ 

পুত্র সুস্থ, সবল, নীরোগ, ধার্মিক, দয়াবান্ 
এবং ঈশ্বরপরায়ণ হইলেই পিতামাতার সত ও 
সমাজের সুখ, নহবা কেবল ছঃখময়। আজ 

কাল পুত্রের দ্বারা পিতামাতার কষ্ট বই সুখ 

হয় না, তাহার কারণ পিতামাতার দোঁষ। 

সন্তান রুগ্ন হয়-_তাহাও পিতামাতার দোষ। 

কেননা, পিতামাতা ধশ্বর্যা বিলাসেব মধ্যে-খালি 
মগ্ন থাকেন বলিয়া! সদ্গুণাশ্বিত পুত্র লাভ 

এখনকার দিনে আর দেখ! যায়না । 

মহামন! ব্রহ্মষি বশিষ্ঠ-_-দ্িলীপ রাজা পুজ্য 

পুজা! ব্যতিক্রম কির! পাপাক্জনে শাপগ্রস্ত 

বলিয়৷ পুত্র লাভ করিতে পারিতেছেন না ও 

ংশলে;প হইয়া যাইতেছে দেখিয়া রাক্তাকে 

বনে গোচারণ পূর্ববক--ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে 
ত্বাত্বিক গুণের বৃদ্ধির জন্য স্থবভি 

কন্তার সেবা করিতে বলিলেন। সেই 

পশ্বর্যোর মধ্যে-বিলাঁসের মধ্যে বাজপসিক ও 

তামমিক ভাবে থাকিয়া__পুত্র হইলে সেই 
পুত্র অগ্-সুবেন্ধ্ গুণযুক্ত হইয়া__ প্রজাঁপালক 

'ও প্রজারঞ্রক ও ঘগার্থ রাজা হইতে পাবিবেন। 

বলিয়া, বশিষ্ঠ রাজাকে সপত্রিক বনে ব্রহ্মচর্ম্য 

আচরণ করিরা গোচারণের ব্যবস্থা করিলেন । 

ভাবি্না দেখ। যাক-.কোথার সেই একাধিপত্য | 
রাজ্োশ্বরের অভ্ুল এখর্ষ্য ও ভোগের মধ্যে দিন 

কাটাইতেন -আর কোথায় তিনি বন্ত গতা 

প্রতানদ্বার। কেশ বন্ধন করিয়া! সামান্ত বেশে 

তুণীর ও ধন্থ ধারণ করিয়া মুনিশোদধেনু 
রক্ষা করিতেছেন। সমস্ত দিন গোচারণ ' 

করিয়া বন্ত ফলমূল খাইয়া সন্ধ্যায় ফিরিয়! । 

স্স্পি পেপে পাটা পাপে পাপা পপ পপ সপ সপ পাস | পিপিপি | আপা 

স্পা | পি | শশী লে সপ পপ পরস্পর পর 

সেই গাভীর হুদ্ধ পান পুষ্বক সংযতচিন্তে 
_সান্রাজ্জী স্ুদক্ষিণার সহিত কুশশয্যায় শয়ন 

কিয়া রাত্রির শেষ প্রহরে মুনিগণের বেদধবনি 

এবণ করিতে করিতে- শুদ্ধ স্বত্বভাবে 

গ্রীভগবানকে চিন্তা করিতে করিতে শধ্যা 

হইতে উভয়েই গাঞ্রোখান করিতেন। আর 

আজকাল কি স্বামা কি স্ত্রী-কাহারও হৃর্যয 

উদয় না হইলে ঘুম ভাঙ্গেনা। তাঁহার পর-- 
ঘুম ভাঙ্গার পর আীভগবানের নাম পধ্যন্ত লওয়া 
নাই-__চা প্রভৃতি উত্তেজক অনিষ্ট কর পানী 
য়ের চেষ্টা। কোথায় সেই বঘুর মত পুত্র - 

আর কোথায় এখনকার পিতামাতার চিরব্যাপি 

কষ্টদায়ক পুজজ। 

রাঁ। দিলীপ এই প্রকারে দীর্ঘকাল 
আচরণ কণার পর, তাহার যথার্থ তাগ ধন্ম 

আসিফাছে-_বথার্থ রক্ষা ধন্ম- শত্রিয়ের ধর্ম 

আসিরাছে কিনা--তাঁহা পথাক্ষ। করিবার জন্য 

পরাক্গা হইল, বাজ! পরীক্ষার উত্তীর্ণ হইপেন। 

বরেব প্রতিঞ্তি শুণিয়। বন চাহিলেন কি-- 

“বংশন্ত কর্তার মনন্তকীং সুুদক্ষিণাঁপাং তনয়ং 

যষাচে” এমন পুত্র যিনি অনন্তবীন্তি হইবেন ও 

বংশের কত্ত হইবেন। তাহার পর সব্ব- 

সুলক্ষণ-_-পঞ্চতুঙ্গগ্রহ দ্বাণা স্থচিতভাগ 

সম্পদ্ পুত্র রঘুকে লাভ করিলেন | গোসেব! 

দ্বারা বে আমাদের কত উপকার হয় - তাহা 

আমরা জানিনা । টাটকা গমুত্র ও গোময়ের 

ঘ্রাণে বহুবিধি রোগ নষ্ট হয় এবং উহ্! দ্বার! 

কঝেগের বাজানুধবংস হয়। চরকে আছে-- 

যে দার্থজাবী হইতে ইচ্ছা করিলে গোরুর 

পালের মধ্যে থাকিতে ও আমলকী ভক্ষণ 

করিতে হয়। এক সন্ন্যাসীর "মুখে গুনিয়াছি 

যে, একজন জমীদারের এক পূত্রের আয়ু কয়েক 
বৎসর মাব্রছিল-- দৈবজ্ঞগণ কোঠ্ঠি বিচার করিয়। 

আস | ক 
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পাশ | আপ 

দেখেন। সাধুর আদেশে সেই পুত্রকে বাঁ্যা- 
বনস্থা হইতে গোসেবায় লাগান হয়, তাহাতে 

সেই পুত্র সুস্থ, সবল ও দীর্ঘায়ু পাভ করে। 

আমাদের দেশে এক বড়লোকের কোন কঠিন 

ব্যাধি হয়। রোগের যাতনায় ৬বৈগ্ভনাথে 

হত্যা দেওয়ায় স্বপ্ন হয়--গোসেবাও গোচিকিৎসা 

শিক্ষা করিয়া বিন! পয়সার গোচিকিৎস! 
করিলে ব্যাধি আরোগ্য হইবে । তিনি তাহাই 

শপ | স্পা | পপ পপ আগ আপ | পপসপসপ্াাপপাশপস্প্পপপ 

যাপন করিতেছেন । আজকালকার দ্দিনে 

আমাদের প্রধান খাগ্ধ ঘ্বত-ছুগ্ধ বেশী মূল্য 

বালক রক্ষা । ৯৫ 

সত্য, ধর্ম ও ঈশ্বরকে অবলম্বন করিতে হইবে 

এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে জিতেশ্ত্রি় হইতে 

হইবে। তজ্জন্য যথাসাধ্য যম, নিয়ম, আদন, 
প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান ও ধারনার সাধন! 

করিতে হইবে ও সদ্গুরুর আদেশানুসারে 

জপপরায়ণ হইতে হইবে । কাতর হ্ইয়া 

জগতের ছুঃথখ ও বিপদের ছুঃখ বিমোচনের জন্য 

পা সত পপ পপ শত 

 শ্ীভগবানকে ডাকিতে হইবে। তিনি প্রমুখ 
করিতেছেন এবং নীরোগ হইয়া_-সগুখে কাল- ূ বপ্য়াছেন যে, যখন অধন্মের অব্যর্থান ও 

ধর্মের গ্লানি হইবে- তখনই আমি মানব দেহে 

অবতার্ণ হইয়! অধক্ন্মর বিনাশ ও ধন্মের পরিত্রাণ 

দিলেও বিশুদ্ধ পাইবার উপায় নাই; কিন্ধগাভী; করিব। তাহার স্ষ্টিরক্ষা-_তাহাকেই করিতে 
পোষণ ও তাহার যঙ্র কবিলে উহা! পাওয়া যায় হইবে ও ধর্মরক্ষা না কৰিলে স্থষ্টি থাকিবে না। 
এবং তদারা বছ উপকার নাভ হয়) আমরা | কিন্তু তাহাকে ডাকিয়া জানাইতে হইবে যে-_ 
তাহা করি না বলিয়াই- আমাদের এত ছুঃখ। 

ষাক্ এই প্রনঙ্গে কিছু গোসেবার কথা বলা 

গেল। 

যাহা হউক সংপূত্র লাভ করিতে হইলে 

প্রত্যেক পিতামাতাঁকে পূর্ব হহতেই বিশেষ 
সাবধান, সতর্ক, জিতেন্দরিয়, ধর্ম ও ঈশ্বর 

পরায়ণ হইতে হইবে। তাহাদের দৈহিক ও 
মানসিক অবস্থার উপর সন্তানের দৈহিক ও. 

মানসিক অবস্থা নির্ভর কৰরিতেছে একথাটি 

সর্বদা মনে রাখিতে হইবে। সেই 

জন্য বর্তমান প্রবন্ধে এত কথা বলিতে 

হইল। বালকের মাতৃগর্ভে সঞ্চার হইবার 

পূর্ব হইতেই পিতামাতাকে সুস্থ, সবল ও 

পবিত্র দেহ ও শুদ্ধচিত্ত হইতে হইবে। এই হইল 
বালকরক্ষার মূলস্বরূপ, এবং এইজন্য এই বিষয়টি 

এত দীর্ঘ ভাবে বলা হইল । সম্পাদক মহাঁশয় 
ক্কপা কাঁদলে আবার ইহার পরের”কি কি 

কর্তব্য যথাজ্ঞান বলিবার চেষ্টা করিব। সন্তান 

গর্ভে আমিবাঁর পুর্ব হইতেই পিতামাতাকে 

“প্রহ্থ তোমার শ্রীমুখের বাণী স্মরণ কর, আর 

আমাদের দুঃখ সহ হয় ন',-এস--এস - অব 

ূ তীর্ণ হও।” পূর্ব্বে ধরাদেৰী কান্দিয় শ্রীভগবানের 

ূ কাছে গিয়া নিজ ছুঃখ ঞ্জানাইতেন, আমরাও 

ধরাবাসী সকলে আজ তাহাকে জানাই-_ 

ভগবান, এস - এস--তোমার স্থ্টি বায়-- 

আমাদের ছুঃখ আর সহ হয় না, রক্ষা 

কর।” দশরথ-কৌশলা! অপুত্রক হেতু 
পরশুরামের অত্যাচারের জন্য কানিয়া 

শ্রীভগবানকে পুত্রবূপে ডাকিয়াছিলেন এবং 

সেই ডাকার সাহায্যোর্থে বলী - বশিষ্টকে 

ডাকিয়াছিলেন। তিনিও দশখথকে সম্পূর্ণ 
সাহাধ্য করিতে ন! পারিয়! স্ত্রাপুকষ ভেদজ্ঞান- 

হীন জিতেন্দ্রিয় মহামুনি খধ্যশূঙ্গকৈ ডাকিয়। 

_-যজ্ঞ করিয়া_-তবে সর্বগুণাধার শ্রীভগবান 

শ্রীরামকে পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন। দেবকী- 

বস্থদেব কংসের অতাচারে সকল লোককে 

কাতর * বিষণ দেখিয়া ও নিজে কঠোর 
কারাগারে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়া একমনে 
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প্রাণ ভরিয়া শ্মভগবানকে ডাকিয়াছিলেন। 

উপধু্ঠপরি ছয়টি পুত্র কংস কর্তৃক হত হওয়ায় 
পুত্রশোকে কাতর হইয়া শ্রীভগবানকে ডাকিয়া 

ছিলেন। তাই তাহার! শ্রাকৃষ্ণকে পাইয়া- 
ছিলেন। তখন তাহাদের অবস্থায় কাম ছিল 

না, তাহাদের আহ্বানে কামন! ছিল বটে, কিন্ত 

তাহা দমিত, শমিত কাম বা জিতকাম, সে কাম 

কেবল শ্রীভগবানের দিকে প্রযুক্ত কাম, সে 

কাম তখন ভক্তিতে পরিণত হইয়াছে। 

আমাদের ও এই ছুর্দিনে জগতের ছুঃখ দৃর 
করিবার জন্য--সর্ধপ্রকার অবস্থার সামঞ্জস্ 

করিবার জন্ত সেই কামকে দমন করিয়া 

্রীভগবানকে ডাকিতে হইবে । সেই কামকে 

দমন করিতে হইলে মায়াকে আগে দমন 

করিতে হইবে; কারণ কামের মুল মায়া । 

অংবার মায়াকে অতিক্রম করিতে হইলে 

শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হইতে হইবে। 

যেমন মহন্ত ধীবরেরঞ্তাল হইতে রক্ষা পাইতে 

হুইলে ধীবরের পদঘ্বয়ের কাছে কাঁছে থাকিলে 
তাহার জাল-বিস্তৃতি হইতে রক্ষা পায়, আমরাও 

আমাদিগকে মহাবাহু অর্থাৎ বলশাণী অঙ্জুনের 
| 
মত সুধীর বীর হইতে হইবে। শরীরে বল 

না হইলে কামরিপুকে জয় করা চলিবে না, সেই 

জন্ত সাত্বিক আহার ও ব্যায়াম দ্বারা সুস্থ ও 

সবল হইতে হইবে । আসন ও প্রাণায়ামের মত 
শরীরের বায়ু ও মন স্থির করা! ভিন্ন আর কোন 

ব্যায়ম নাই। তাহার পূর্বে কিছু যম নিয়ম 
ও নাড়াশুদ্ধি শিক্ষা করিতে হইবে। তাহার 

পর মনকে ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহিরে যাইতে না৷ 

দিয়া তাহাকে ফিরাইয়া অন্থুলোম গতিতে 

ভিতরে অর্থাৎ নিজের স্থানে আনিয়া তথা 

হইতে বুদ্ধিতে লইয়া গিয়া, বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ট 

আত্মাকে জানিয়৷ তথায় লয় করিবে অর্থাৎ 

নিশ্চয়াত্মিক। বুদ্ধি দ্বারা মনকে নিশ্চল করিয়া 
সেই ছুরিবার শত্রু কামকে দমন করিতে 

হইবে। আত্মাকে জানিতে ন! পারিলে 
কিছুই হইবে না, তাহার জন্ত বল সঞ্চয় 
আবশ্তক | ব্রঙ্মচর্য্য অর্থাৎ বীর্ধ্যধারণ না করিলে 

উহা হয় না। ব্রহ্মচর্ধ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তিকে 

স্থির করিয়া ঈশ্বরে একাগ্র হইতে 

সেইরূপ শ্রীভগবানের শ্রীচরণে শরণ লইলে | পারিলে কামকে জয় করিতে পারা যাইবে, 

তাহার দৈবী ন্ব্-রজ-তম ব্রিগুণমরী দৃঢ়া | নতুবা নয়। ফলে এই ইন্দ্রির়কে জয় 
মায়ারজ্জ,র বন্ধন হইতে রক্ষা পাইব। তাহা | করিতে পারিলে তবে শ্রীভগবানকে ডাকিলে 
হইতে রক্ষা পাইয়া তাহাকে ছাড়িলে কিন্তু : তাহাকে বা ম। পার্বতীকে কন্তারূপে ডাকিলে 

চলিবে না, যেমন ম৷ দেবকী অনবরত পুত্র ূ তাহাতে যদি তাহাদিগকে ন! পাইতে পারা যায় 

শোঁকের মধ্যে শ্রীভগবানকে ডাকিয়াছিলেন, । তাহ! হইলেও তত্তল্য পুত্র থা কন্যা লাভ 

তেমনি কাম দমনের প্রধান উপায় মৃত্যুচিন্তা | করিয়া বংপরগ্গা ও অনন্তকীর্তি যুক্ত 
অর্থাৎ আমাকে মরিতে হইবে অন্টের মৃত্যু | হইতে । দ্িলীপরাজা কেন বংশন্তকর্তার- 
বিকার হ্ইক়্াছে-__তাহ। ভাবিয়া মনকে | মনন্তকীর্তিম্--তনয় যাচ্ছ! করিয়াছিলেন, এই- 
কাদাইয়া শুদ্ধ করিয়া! শ্রীভগবানকে ডাকিতে বার বুঝিতে পাঁরিবেন। ধর্ম না আসিলে 

হইবে তবেই কাম দমন হইবে ।- শ্রীভগবান আসেন না। শ্রীভগবানের আসার 

এবং বুদ্ধেঃ পরং বৃদ্ধ! সংস্তভ্যায্ম্যানমস্মনা পূর্ব হইতে দেবতাগণের আসা আবশ্তক। 
জহিশক্র মহাঁবাহে। কামরূপং ছুরাসদম. ূ ত্যামরা যদি যদ্বিষ্োঃ পরমং পদং সদাপশ্তস্তি 
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ুচয়ঃ পার! যাইবে ভাবিয়া যদি দ্রেবতা না! হই, 
-্তৰে দেবতারা কেন আসিবেন? আর 

দেবতারা না আসিলে শ্রীভগবাঁনও আসিবেন 

আ.। মা জগদম্বাকে ডাকিতে হইলে তবে তিনি 

“উময়ারমক্ সা্ন্” আসিবেন। যুধিষ্টিররূপে 
ধর্ম, ভীমসেনরূপে মহাবল পবন, পার্থৰপে 

ইন্ত্রের গুণসমষ্টি, নকুলসহদেবরূপে চিকিৎসক 
ও দৈবজ্ত এক ইন্দ্রের এই পঞ্চ অংশ ও 

তক্তিমতি শচীই যাঁজ্সেনীরপে আসিয়া তবে 

সেই ভগবানকে শ্রীকষ্ণব্ূপে ভক্তিরজ্জ,তে 

রান্দিয়া রাখিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের 

ধর্ম,বল, রূপ 'ও গুণের সমন্বয়, জ্ঞান ও ভক্তি 

না আসিলে শ্রীভগবান আসিবেন কেন ?. 

বাহা হউর্ক তিনি আর ন! আসিলে চলিবে না । 

ংসের আদেশানুসারে নিয়োজিত পৃতন! 

প্রতি ব্রাক্ষদকে বধ তিনিই করিয়াছিলেন, 
আবার তিনি আসিয়া আমাদের বাঁলকগণকে 

অকালমৃত্যু ও ব্যাধি প্রভৃতির হাঁত হইতে রক্ষা 
করুন। | 

শ্রীসতীশ চন্দ্র রায় বি, এল, উকীল 
৯৫৭ ও ওসব ০৫২ 

ষন্গন। রোগ ও তাহার চিকিৎমা। 

( লক্ষণ.) 

রোগ _কঠিন! রোগের চিকিৎস! 
কঠিন! রোগ হইতে মুক্তি লাভ সর্বাপেক্ষা 

কঠিন! রোগের এই ভীষণত্ব দেখিয়া! সাধারণেরই 
ধারণ! হইয়! গিরাছে-_যক্ষমারোগ হইলে মানুষের 

আর পরিত্রাণ নাই, এ রোগ শিবের অসাধ্য । 

কিন্ত লোকের মনে এরূপ ভ্রান্তধারণা থাক! 

ভাল নহে। প্রথম হইতে যত্ব লইতে পারিলে 

ক্ষয় রোগ নিশ্চয় ভাল হয়। কিন্তু সর্বাপেক্ষা 

গুরুতর সমস্তা এই, প্রথম হইতে রোগটাকে 

ধর! বড় শক্ত কথ । কেননা আদি অবস্থায় 

রোগীর দেহে রোগের প্রধান লক্ষণগুলি | 
প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না । রোগী হয়ত 
চিকিৎসককে তাহার অজার্ণ, অগ্নিমান্দ্য বা 

দৌর্বন্যের কথা মাত্র জানার, কেহবা ছুই 
একবার শুষ্ কাসির অস্তিত্ব স্বীকার করে। 

চিকিৎসক - অজীর্ণের লক্ষণ বুঝিয়! হজমশক্তি 
ঘাড়াইবার গুঁষধধ দেন। কিন্তু অল্পদিনের 

অগ্রহায়ণ ৩ 

মধ্যেই হয়ত তাহার দেহে যঙ্গারোগের বহু 
উপসর্গ আবির্ভূতি হইয়া! থাকে । তখন তাহার 
বক্ষঃপ্রদেশ পরীক্ষা করিয়! চিকিৎসক দেখেন 

- রোগ অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে! এতদিন 

যক্ষ্মা রোগকে অজীর্ণ মনে করিয়া তিনি বৃথা. 
চিকিৎস! করিয়াছেন ! 

যাহাতে আদি অবস্থায় যক্ষারোগ ধরিতে 

পারা যায়, এ প্রবন্ধে আমি তাহারই যৎকিঞ্চিৎ 

আলোচনা! করিব। 

য্মা রোগের প্রধান লক্ষণচারিটী ১ যথা, 

১। কাসি, 

২। শরীর কশ হওয়া, 

রক্ত ওঠা, 

৪র্থ। জ্বর। 

কাসি।__-প্রথমাবস্থার় কাসি অতি 
সামান্ত থাফে। কখনও বা প্রাতে কখনও বা 

রাত্রে একটু কষ্ট দেয় মাত্র। দিনে কাসি 

৩। 
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প্রায়ই থাকে না। কফ প্রায়ই নির্গত হয় ন!, | থাকে । এই জন্ত চিকিৎসকগণ--এই রোগ 
ষদি হয়-_তবে চটচটে শু হরিদ্রাভ। কিন্ত কে তিনম্তরে বিভক্ত করিয়াছেন। 

. যেদিন আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকে, সেদিন কাসি প্রথম স্তর _-টিউবারকুল অধিষ্টান। 
কিছু ঘন ঘন হইয়া থাকে। অনুবীক্ষণে দ্বিতীয় স্তর--0)91)8011996107, 
গ্রীক করিলে কে কিরেব কেন অক তৃতীয় স্তর--ফুসফুসাংশ কোমল ও গলিত 

হওন। 
পাওরা যার না! প্রথম স্তর ।--টিউবার্ক ফুল্ফুসের 

ূ শরীর কৃশ হওয়া | _ অনেক রোগেই| একাংশ আক্রমণ করে। ইহ! ভিতরের ব্যাপার। শরীর কৃশ হইয়া থাকে, অজীণে প্রায়ই শরীর বাহিরের লক্ষণ-_বক্ষঃস্থলের সন্মুখ ভাগ কিছু 
কূশ হয়। কিন্ত ষক্মারোগে শরীর উত্তরোত্তর | চেষ্টা বণিয়া বোধ হইবে। অঙ্গুলী দ্বার! 

কূপ হইয়া পড়ে। অন্তরোগে এমন দৈনন্দিন | ভ্বাঘাত করিলে শব অপেক্ষান্কত কম মনে 
কৃশতা পরিলক্ষিত হয় না। হইবে। রোগীর নিশ্বাস মৃদু এবং প্রশ্বাস 

রক্ত ওঠা'।-_-আদি অবস্থায় প্রায়ই অধিকক্ষণ স্থায়ী (721101)69) হইবে । 
রক্ত ওঠেনা। রোগ যখন বদ্ধমূল হইয়াছে__ দ্বিতীয় স্তরে ।-__ফুস্ফুসের আক্রান্ত 
ফুস্ফুস্ গলিতে আরম্ভ হইয়াছে--সেই সময় স্থান ঘন হইয়া আসে__ইহা প্রায় কুস্ফুসের 
ইহা দেখা দেয়। তবে কাহারো কাহারো . (৮০৩% ) শীর্ধদেশে ক্লাভিকেলের নীচে হইয়া 

প্রথমেই রক্ত উঠিতে থাকে । যে রক্ত বাহির | থাকে। বাহির হইলে দেখ। যায়-_নিশ্বাস 

হয়, তাহার পরিমাণ অল্প। ফুস্ফুন্ পরীক্ষ। | লইবার সময় রোগীর বক্ষস্থেল সমান ভাবে 
করিলে কেবল %1015018198, পাওয়া যায়-__ ৷ ্কীত হইতেছে না, একদিক চেপ্টা হই- 
রক্ত নির্গমনের স্থান ঠিক করিতে পারা! যায় | তেছে। রোগী স্থানীয় বেদনা অন্ুতব করি- 
না। এই রক্ত স্থস্মশিরা হইতে বাহির | তেছে। -অস্কুলী দ্বারা আঘাত করিলে 99]- 

হইয়া থাকে। ন্তরাং অধিক বা মারাত্মক | 76৪9 অর্থাৎ স্পষ্ট কম আওয়াজ পাওয়া যায়। 
হইবার আশঙ্কা নাই। যন্তরধারা' পরীক্ষা করিলে নিশ্বাসের শব রক্ষণ ও 

স্বর |-_প্রায়ই থাকে । কখনও নাও ; ফুধকারবৎ (০1০10) বোধ হয়, এবং 
থাকে। পূর্বোক্ত তিনটি লক্ষণের সহিত যদি | রোগী শব্ধ করিলে তাহা সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। 
এই জর বর্তমান থাকে, তবে 'রোগকে যক্ষা | ২।১টা রাল্ন পাওয়! যায়, কখনওব! ফুস্ ফুস্ 
বলিয়া অনায়াসেই ধরিতে পারা যাঁয়। প্রথমে | ঝেষ্টক অর্থাৎ প্রায় ঘর্ষণ অনুভূতি হয়।  * 

এই জর সামান্য ভাবেই দেখা দের । বৈকালে তৃতীয় স্তরে ।__হুদ্ফুস্ নরম ও 
একটু হয়, রাত্রে ছাড়িয়া যায়। সকালে | গলিত হয়, তাহাতে কোটর (০251) উৎপন্ন 

কিছুই থাকে না । এরূপ জরকে বিশ্বাস করা | হুযস। ইহা তরল হইয়া! কাঁসির সঙ্গে নির্গত 

উচিত নহে, তখনি সন্দেহ করা উচিত। হইয়া থাকে। এই অবস্থার প্রধান লক্ষণ 
এইকুপে ধীরে ধীরে-এই মহারোগের | (ক) নিশ্বাস ফেলিবার সময় কটুকট. শব 

সূত্রপাত হয়। তাহার পর ব্যাধি যেমন প্রবল | (0:10. 5108 000 ) পাওয়া যায়। চট, 

হইতে থাকে, লক্ষণগুপিও তত ম্পষ্টতর হইতে | চটে শ্লেম্সার মধ্য.দিয়া বায়ুর গতি হয় বলিয়াই 



ওয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ] যক্ষা!.রোগ ও তাহার চিকিৎসা । 

বন্বপ শব্ধ উখিত হইয়া থাকে । ( খ) ময়েক্ট 

রাল। (গ) কষ্টদায়ক কাসি। (ঘ) 
উত্তরোত্তর শরীর শীর্ণ হয়। (৩) উদরাময় 

দেখা দেয়। ( চ) অঙ্গুলীর দ্বারা বক্ষে আঘাত 
করিলে 0:90]090 0০] চিনা মাঁটার পেয়ালার 

মত শব্ধ হইতে থাকে । 

প্রথম স্তরে ।- শ্লেম্মার সহিত টিউবার 
কুল্ বেসিলাস্ (ক্ষয় বীজাণু) প্রায় দেখিতে 

পাওয়া যায় না, কদাচিৎ পাওয়। যাইতে পারে। 
দ্বিতীয় স্তরে সর্বদা দেখিতে. পাওয়া গিয়া 

থাকে। 

ব্ঙ্কোনিমোনিয়ার সহিত বক্মীরোগের 

ভূল হইতে পারে। কেব্ল প্রভেদ এই-_ 
ব্রঙ্কো নিমোনিয়! প্রায় ফুস্ফুসের এপেক্সে হয় 

না। কিন্তু যদি £01)0% হয়, তবে ধরা বড় 

শক্ত । গামা হইলে-_নিশ্বীস-প্রশ্থীসের বিকৃত 
শব থাকে না। অধিকন্ত বেদনা থাকে না, 

রালস. থাকে না, কাসি থাকে ন।, জরও থাকে 

না। রোগী কৃশ হইয়াও পড়ে না। কিন্ত 

তথাপি গাম নির্ণয় কর! বড় কঠিন। 

চিকিৎসা । 
পরিপাক শক্তির দিকে দৃষ্টি রাখিবে। 
যক্মারোগের চিকিৎসা! দীর্ঘকাল ধরিয়া 

করিতে হয়। এই দীর্ঘকাল শব্দে_-অন্ততঃ 
২৩ বৎসর বুঝিতে হইবে। রোগীর অবস্থা 
যখন প্রথম স্তরে থাকে, তখন হইতে সাবধানে 
থাকিয়! চিকিৎসিত হইলে রোগ নিশ্চয়ই ভাল 
হয়। দ্বিতীয় স্তরের অবস্থাতেও-_যত্ব লইতে 

পারিলে রোগী ভাল হইতে পারে। কিন্ত 

রোগ তৃতীয়স্তরে পৌছিলে আর আরোগ্যের 
আশা থাকে ন!। 

রোগীকে অত্যধিক শীরীরিক ও মানসিক 
পরিশ্রম হইতে নিবৃত্ত হইতে হইবে। মন 

৪৯০ 

হইতে দুশ্চিন্তা ও বিষপ্নত! দূর করিতে হইবে । 
বাঁটার বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও অঙ্গ 
চালনা একান্ত প্রয়োজন । আহার- সহজ 

পাচ্য, যেন গুরুতর ন! হয়। শরীর আবৃত 

থাকিবে, তবে ফীনেল ব্যবহার করা এদেশে 

সহ হয় না, ইহার দ্বার! বহুস্থলে কুফল ফলিতে 
দেখা যায়। 

চিকিৎসককে সর্বদাই দৃষ্টি রাখিতে হইবে 

_-বোগীব পরিপাক শক্তি যেন অব্যাহত 

থাকে। নতুবা ওষধ প্রয়োগ বৃথা । কেননা, 

কড্ লিভার অয়েল ব! মল্ট, একাট্যাক্ট প্রতি 
পুষ্টিকর উষধ- পরিপাক শক্তি ন! থাঁকিলে, 

দেওয়া চলে না । 

স্বর। 

যক্ষায় জব থাকেই। এই জব দ্রইটী 
কারণে হইয়া থাকে । (ক) ব্যাধি ক্রমে 

ক্রমে ফুসফুসের অধিক স্থান আক্রমণ করে। 

(খ) ফুস্ফুসের আক্রান্ত ভাগ নরম ও গলিত 

হওয়ায় তাহা। রক্তের সহিত সঞ্চরণ করে । 

যখন রোগের প্রবল (&০৬6০ ) অবস্থা 

তখন জব অবিচ্ছেদে অর্থাৎ রেমিটেণ্ট ভাবে 

থাকে, প্রাতঃকালে জরবেগ কিছু কম, 

অপরাক্ছে পুনর্বৃদ্ধি। রোগের প্রকোপ অল্প 

হইলে জরও সবিচ্ছেদ হইয়া থাকে; সকালে 

ছাঁড়ে, অপরাহ্ছে কিছু বাঁড়ে। এই উভয় 

অবস্থার চিকিৎসাও স্বতন্ত্র । 

ঘর্ম। 
রাত্রে ঘর্দ-_-এ রোগের একটা উল্লেখ 

যৌগ্য উপসর্গ । ইহাতে রোগী অতিশয় দুর্বল 

হইয়! পড়ে । রাত্রে শয়নকালে রোগীকে কিছু 

'খাইতে দিলে, ঘাম কম হয়, রোগীও তত দুর্ববল 

হয় না। অন্ত কিছু না খাওয়াইয়্া একটু 

ুরুয়া খাওয়ান সব চেয়ে ভাল। ইহাতে 



১০৩ আয়ুর্বেদ__অগ্রহায়ণ, ১৩২৫ [৩য় বর্ষ, ৩য় মংখ্যা 
পি স্পা (০ চল 

টিক ও $695190 হয়,_-তাহ। দৃঢ় হয় 

২০০ ও ৯ ১ পপ ৯ পচ 

প্রবৃত্তি না হইলে_টাট ক! দুগ্ধ পান করা 
শপ পিশপা পপ পা পপি | পপি | পি পর পিপি 

উচিত। এবং অপকারের পরিবর্ডে রোগীর যথেষ্ট 

রক্ত উঠা । উপকার হইক্জা থাকে। ইহা স্বাভাবিক 
যক্সারোগে সকল রোগীর রক্ত ওঠেনা, | (79071) ক্রিয়া মাত্র। আমরা! ব্রিষ্টার 

তবে অনেকেরই ওঠে।  এইটী বড়| বাইয়া, কবিরাজ মহাশয়ের! নক লাগাইয়া_ 
যেকাজ করি ও করেন, রক্ত ওঠার জন্য. সে 

কাজ আপনাআপনিই হইয়। যায়। অনেক 

স্থলেই দেখিয়াছি__রক্ত ওঠার পর কিছুদিন 

আশঙ্কাজনক উপসর্গ। ইহাতে রোগীর 

আত্মীয়-স্বজন যেমন উদ্বিগ্ন হ'ন, রোগীও 

তেমনি ভীত হুইয়া পড়ে। আত্মীয়গণ 
চিকিৎসককে_রক্ত বন্ধ করিবার জন্ত ব্যগ্র : রৌগ আর বাঁড়ে না। কিন্ত দি রক্ত ওঠার 

ভাবে অনুরোধ করেন। চিকিৎস্বকও উহা পরিমাপ বড় বেশী হয়,_সে রক্ত সত্বর বন্ধ 

করিয়। থাকেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি রক্ত বন্ধ করিতে হইবে। নতুবা রোগী অত্যন্ত দর্র্বল হইয়া 

করা ভাল নহে। আযুর্ষেদ শাস্ত্রে ইহা ভুয়ো ; পড়িবে, হয়ত বা তাহার হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ 

ভুয়ো করিয়া নিষেধ কৰা! হইয়াছে। ডাক্তারী-। হইস্া যাইতে পারে । রোগের প্রবল অবস্থায় 
বিজ্ঞানেও বলে__ প্রথমেই রক্ত বন্ধ করিবার | রক্ত উঠিলে-_তাহা, অত্যন্ত আশঙ্কাজনক | 

ন্ত ব্যস্ত হওয়ার আবশ্তক নাই। বদি ; এরূপ অবস্থা হইলে বুঝিতে হইবে_-রোগীর 

রোগের প্রীরস্তেই রক্ত উঠিতে থাকে, তাহা | কুস্ফুদে কোটর (০১)$) হইয়াছে এবং 

বন্ধ করা যুক্তিযুক্ত নহে । বরং কতকটা রক্ত | বৃহৎ ৮7০ গুলি হইতে রক্ত নির্গত 

উঠিয়া গেলে, রক্তািক্য বশতঃ স্থানীয় যে? হইতেছে। 
€ ক্রমশঃ ) 

ডাঃ শ্রীনগেন্দ্র কুমার দে (ক্যান্বেল হস্পিট্যালের 
ভূতপূর্বব হাউস্ সার্জন। ) 

শিশুর খান্য-বিচার। 

প্রথম পক্ষের পদ্ীর মৃত্যুর পর দুইটা | পালনে বিব্রত, এ প্রবন্ধে হয় ত তাহাদের কিছু 
অপোগণ্ড শিশুকে পালন করিবার . জন্ত | উপকার হইতে পারে । 
আমাকে শিশুর থাগ্চের বিচার করিতে হুইয়া- 
ছিল। সেই সময় যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হ্ইয়া- 
ছিলাম, বর্তমান প্রবন্ধে তাহারই উল্লেখ করিব। 
ধাহারা আমার মত অবস্থায় পড়িয়া-_শিশু 

” বলিতে, জন্মাবধি ৬মাস বয়সের-_ 

ছেলেই আমি বুঝি। এ হেন শিশুর শারীরিক 
উত্তাপ রক্ষা করিতে হইলে কিন্পে খাগ্চাদি 

প্রস্তুত করিতে হইবে--এ রহম্ত সকলেরই 



৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ] শিশুর খাগ্-বিচার। ১০৩ 

শে পাই বাচা 

জানা উচিত। কবিরাজ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লত রায় 

“আমান্দের দেশের খাগ্ভ ও পথ্য” সম্বন্ধে. 

একটা উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিয়! 

ছেন। আমার ভরসা হয় না, তিনি এ 
প্রবন্ধটী শেষ করিতে পারিবেন । অনেক 

কাগজেই তাঁহাকে জ্ঞাতব্য, তথ্য পূর্ণ প্রবন্ধ 
লিখিতে দেখিয়াছি, কিন্তু কোনটাই শেষ 

করিতে দেখি নাই । এ কথার একমাত্র প্রমাঁণ- 

এই “আরুর্কেদে প্রকাশিত “জর” নামক 
প্রবন্ধ । এমন অত্যুৎরুষ্ট প্রবন্ধটী-_অসীম 

শক্তিধর ভাই আমীর শেষ করিতে পারিলেন 
না। ইহা “আঁুর্ধেদের” পাঠক বর্গের হুর্ভাগ্য। 
“আযুর্ধেদে, এমন সুন্দর প্রবন্ধ এ পর্য্যস্ত 
একটাও বাহির হয় নাই, বৌধ হয় হইবেও 

না। "“আমাদের দেশের খাগ্ঠ” প্রবন্ধও শেষ 

হইবে না। এ বিষয়ে আমি ভবিষ্যৎ বাণী 
করিতে পারি । 

যাহাহউক, “আমাদের দেশে খাস্ভ ও পথ্য” 
প্রবন্ধে প্রথমেই শিশু খাছ্ের বিচার করা 

উচিত ছিল। ব্রজবল্লভ তাহা করেন নাই। 
কাজেই প্রবন্ধটী “অঙ্গহীন” হুইয়! পড়িয়াছে। 

শিশুর-_শিশু অবস্থাতে দৈহিক উত্তাপ 

স্টপ আস পরত আত 

রক্ষা করা-_অত্যন্ত আবশ্তক। কিন্তু কাজটা 

বড় শক্ত । আমি সেই কথাটাই বুঝাইব.। 
08101102109 ইংরাজী কথায় বাঙ্গাল। 

প্রতিশব্--তাপ বদ্ধ বা শক্তি।” এক 
[01097005008 (০২ পাউও £& উন্স প্রায় 

এক সের) জলের ১ ডিগ্রী ( সেন্টিগ্রেড ) 
উত্তাপ বৃদ্ধি করিতে যে উষ্ণতার আবশ্যক হয়, 
তাহাকেই ১ ০910710 বা ১ভাগ তীপবর্ধক 

শক্তি বলে। গ্রাম চর্বি হইতে ৯৩ ভাগ 
তাপ বর্ধক শক্তি পাওয়া যায় । | £19001)9 

১ গ্রাম ০%:০০17 01969 

(তেজবদ্ধক শ্বেতসপার ) ও ১ শ্রীম 

[১:০6910 (মাংস বদ্ধক ) উভয় হইতেই ৪.১ 

তাপ বর্ধক শক্তি পাওয়া যায়। যে জননী 

স্বাস্থ্যবতী, তাহার ১০ গ্রাম স্তন. দুগ্ধ হইতে 

৬১ ভাগ; এবং ভ্স্বাস্থ্য মীতীর ছুগ্ধ হইতে 

৩৬ ভাগ তাপবর্ধক শক্তি পাওয় গিয়া থাকে । 

আবার স্থলাঙ্গী বিলাসিনীর স্তন হু্ধে ১০০ গ্রামে 
৩০ ভাঁগ তাপবর্ধক শক্তি পাওয়! যায়। ইহাই 
সাধারণ হিসাব । এক্ষণে মানবী, ছাগী, গাতী 
ও গর্দভীর দুগ্ধ তুলনা করিয়৷ দেখা 
যাউক। 

_ 154 (02, 

১০০ গ্রামে 

বাজার ছুগ্ধ তাপবদ্ধক শক্তির রী টি ছি 

অন্পাত 

সুস্থা মাতার ৬১ -_- ১. --- ৭-_ | _- ৪ 

মানবী দুর্বল মাতার ৩৬ -_- ২৯৫ -_- ৪ --- --২ 

বিলাসিনীর ১০ --- ৩৭৫. _-- ৭৫ ---. ৫ 

গাভীর-_ ৬৮ ৩০৩ --- 8৭৫ ---- | +- ৩১৮৮ 

ছাগীর-_ ৮০ ৫ -_ | -- ৪.৮ 

৬৮:18 গর্দভীর-_ 



১০২ আয়ুর্ধেধেদ--অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। [৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 

উল্লিখিত তালিকাটা দেখিলেই পাঠক মাতৃহীন শিশুকে ফিডিং (বোতলের লাহায্যে 

মহাশয় বুঝিতে পারিবেন; গর্দভীর হ্গে পালন করিয়া দেখিয়াছি ১০০ ০1070 

বসার ভাগ অত্যন্ত কম, স্থতরাং এ হুপ্ধ শিশুর | 092017790 (তেহ আউন্স খাছাদ্রব্যের মধ্যে) ৪০ 

খান্ঠের সম্পূর্ণ উপযোগী। কিন্তু যদি এ হু্বের | ভাগ তাপবদ্ধক শক্তি না থাকিলে চলে না। 

১০০ গ্রীমে ২ চ৷ চামচ পূর্ণ মাখন সংযৌগ কর! | এই হিসাবে মাসে মাসে কি পরিমাণ খাগ্ভাংশ 
যায়, তবে উহার তাপবর্ধক শক্তি ৫৯ ভাগে | দেওয়৷ কর্তব্য তাহারও একটা তালিক৷ 

দাড়ায়। তখন এ হুদ্ধ সুস্থা জননীর স্তন্য | দিতেছি__ 

দ্ধের সমান হইয়! থকে । 

১০* গ্রাম [নাইট্রেজেন ও নন নাই 
কোন মাসে | রা তাপ| ট্রোজেন উভয়ের 

গ্রাম গ্রাম গ্রাম বর্ধক শক্তি অন্কপাত 
০ পি পপ পপ 

৫০ ১:৫ 

৩০ ১৩৭ 

৩৩ 

এই, দ্বিতীয় তালিকাটা বোধ হয় সাধারণের 
বোধগম্য হইবে না । সেইজন্য, নিয়ে একটা 

আমি ভাল কবিরা পরীক্ষা করিয়া 

দেখিয়াছি গোতপ্ধের চেয়ে স্তনহ্গ্ধে শিশুর 

মোটামুটি হিসাব দিলাম ;-- অধিক পোষণ হইয়৷ থাকে । প্রোটিডের কথ! 

কত বয়সে কতবার প্রতিবার ২৪ ঘণ্টায় 

খাঁওয়াইবে কতখানি যাইবে খাচ্ছে কতভাগ 
তাপবদ্ধক শক্তি 

ভাটি 

গ্র্যাম ওন্স 

১ম সপ্তাহ ১৩ ৩০ ১ ১৮০ 

১ মাস ৯ ৪৫ ১৪ ২৪০ 

হস » ৮ ৮৫ ৩ ৪০০ 

পর্থ দি ৭ ১২৩ ৪ ৫৩০ 

৬্ষ রি ৬ ১৭০ ও ৬ |] ৩০০ 
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সপ আশ 

শরীরের মধ্যে বেণী নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে 

পারে না। পারে না__অতিরিক্ত প্রোটিড 

ভোজনের জগ্ঠ । অতিরিক্ত মাত্রায় প্রোর্টিভ 
ভোজনে উদররাময়, পেট, কামড়ানি, এবং অস্ত্রে 
বারুর প্রকোপ উপস্থিত হইয়া! থাকে। মাতৃ 
দুগ্ধ পাঁনের দেড় ঘণ্টা পরে যে শিশুর পাকস্থলী 

শূন্য দেখা গিয়াছে, সেই শিশুরই পাকস্থলীতে 
২॥০ ঘণ্টা পরেও গোদুগ্ধ পাওয়া গিক্সাছে। 

মাতৃস্তম্তপারী বালকের মলে রিএক্সন (019) 
অশ্ন এবং গোছ্দ্ধ পালিত বালকের বিষ্টায় রি 
আকসান ক্ষার (18911) থাকিবার কথা । 

কিন্ত গোওগ্ধ পালিত বহু শিশুর বিষ্ট। পরীক্ষ। 

করিয়া জান! গিয়াছে__তাহ। ক্ষীর না হইয়া 
অল্প হইরাছে। অর্থাৎ সে সকল শিশুর উদরে 

__গোদুগ্ধ সম্পূর্ণ পরিপাক হয় নাই। 

এইবার সর্কিয়া ্টার্চের কথ! ধরি । শতকর৷ 

৭ ভ(গেব বেশা ষ্টার্চ শিশুখান্তে থাকা ভাল 

নহে। থাঁকিলে বালক মোটা হইয়৷ পড়ে এবং 
অচিরেই 1101৪ গ্রন্ত হয়। তাহার উদরাময় 

ও দেখ! দেয়--মল অস্রযুক্ত, বর্ণ হরিৎ। 

£৮ এর অংশ বেশী হইলে উদরাময় অবশ্ঠন্তাবী। 

এইরূপ উদরাময়ের শিশুর মল কখনও কখনও 

সাবান গোলার মত, কখনও চব্া মিশ্রিতের 

হায় হইয়া থাকে। 
অনেক শিশুই সচরাচর গোছ্প্ধ পাঁন 

করিয়। থাকে-বিশেষত:ঃ যে সকল শিশু 

উপযুক্ত মাত্রায় মাতৃস্তন্ত পায় না। অনেকে 

বলেন__-এইরূপ শিশুকে গোছু্ধ ৫০* হইতে 

৭০০ গ্রাম পর্য্যস্ত দেওয়া চলে । কিন্তু তাহাতে 

সম্যক তাপ রক্ষা হয় বটে, তথাপি তাহাতে 

এত বেশী প্রোটড, এবং এত কম ছুগ্ধ শর্করা 

শিশুর খাগ্ঠ-বিচার । 

ধরা যাক্। গাভী ছগ্ধে গ্রতিপালিত শিশু 

১০৩ 

এইজন্য অনেকে গোছুদ্ধকে কৃত্রিম উপায়ে 

স্তন ছুগ্ধের মত করিবার উপদেশ দেন। কেন 

না, তাহা হইলে গোদ্ছগ্ধ মাতৃস্তন্তের মত লঘুপাচ্য 
হইতে পারে। ইহ! ছুই উপায়ে হইতে পারে, 
( ক) গোছুপ্ষের নবনী উঠাইয়।. লইয়া, এবং 
05610 ফিলটার করিয়। তাহাতে হুগ্ধ শর্করা 

মিশীন। (খ) নবনী ৫ ওন্স, চুণের জল ১ গল্ল, 

জল ১৪ নস, ছুপ্ধশর্করা ১ গুন্প। একত্রে 
মিশীন। ইহাতে কৃত্রিম স্তনছুপ্ধ প্রস্তুত 

হ্য়। 
সগ্ভজাত, পীড়িত, দুর্বল, এবং উদরাময় 

গ্রন্ত শিশুকে 'দা.্য হোয়ে বা ছানার জল 

খাওয়ান খুব ভাল। হোয়ে খাওয়াইলে বালি 
খাওয়াইবার প্রয়োজন হয় না। আমি নিজের 
শিশুকে খাওয়াইবার জন্ত--১ পঁইট »১০)তে 

২__৪ গ্রেণ বাই কর্রলেট অফ. সোডা এবং ৩ 

ডাম দুগ্ধ শর্করা! মিশাইয়া। দেখিয়াছি-_ইহাতে 
এ খাছ্ের ৪০ ভাগ তাপবদ্ধক শক্তি 

জন্মিয়াছে। 

জলমিশ্রিত হুগ্ধ। ১ ভাগ ছুগ্ধে ১ ভাগ 

জল মিশাইলে তাহার তাপরক্ষণ শক্তি ৩৪ 

ভাগে দাড়ায় । 

শিশুর পরিপাক শক্তি স্বভাব্তঃই কম। 
এইজন্য উদ্রাময়গ্রস্ত বা দুর্বল শিশুকে 
খাওয়াইবার জন্য বৈজ্রীনিকেরা-_9৭।- 

08890 03111 ব্যবস্থা কবেন। আমি এই- 

রূপ দুগ্ধের নাম দিয়ছি--কৃতজীর্ণ হুগ্ধ। 

নিয়লিখিত নিয়মে এই কৃতজীর্ণ ছুগ্ধ প্রস্তুত 
এ 

(১) ছুপ্ধ--২ ওদ্প, জল ২ ওঁষ্স, নবনীত 
& ওন্স, ফেরার চাইন্ডের মিক্ক পাউডার--১ 

চামচ । একত্র মিশাইয়া এই মিশ্রিত পদার্থ 
আছে যে, শিশুর পক্ষে তাহ। ঠিক উপযোগী নহে। ১১৪ ফাঃ পর্যন্ত উত্তপ্ করিয়া, ৫।৬ মিনিট 



১০৪ আমুর্কবেদ-_অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। [ওয় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা 
সস পপ কস সপ সী আসি | 

রাখিয়া, শিশুকে খাওয়াইতে হয়। ইহার তাহাতে কিঞিৎ নবনীত সংযোগ করিতে পারিবে 
তাপ রক্ষণ শক্তি ৭৭ ভাগ। 

' (২) ছদ্ধ ১' পাঁইট, লইকর প্যান 
ক্রিয়েটিস ১ ডাম, সোডি বাই কার্ব ২০ গ্রেণ। 
প্রথমে ছুগ্বকে. ৪ চামচ চুণের জল মিশাইয়। 
১৪০ ফাঃ পর্য্যন্ত উত্তীপ দাও, পরে প্যান 

ক্রিয়নাটিস্ সোডা তাহাতে মিশাইয়৷ সাধারণ 
উত্তাপে ৩ ঘণ্টা প্লাখ। এইরূপে এই ছুগ্ধ-_ 

শিশু খান্ের উপযোগী হইবে। কিন্ত যখনই 
খাওয়াইবে, গরম করিয়৷ লইবে। 

তত) ২ওন্স টাটকা কাচা ছুপ্ধ একটা 

শিশির মধ্যে পূরিয়া, তাহাতে ফেরার চাইন্ডের 

মিক পাউডার ১ ডাম দিয়া, শিশিটা ২* মিনিট 

গরম জলে রাখ। পরে এই দুগ্ধ শিশুকে 

খাওয়াও। খুওয়াইবার পূর্ববে নিজে চাখিয়া 
দেখিবে, তিক্তাস্বাদ হইয়াছে কি না? যদি 

তিক্ত হয়! থাকে, তবে তৎক্ষণাৎ প্র শিশিটা 
বরফ জলপূর্ণ পাত্রে ডুবাইবে। ইহাতে তিক্তত৷ 
দূর হয়। 8 00110+8 196001811)6 

7০%এ০: এ প্যান্ক্রিয়েসন, সৌডি বাই কার্ব, 
এবং মিক্ক সুগার আছে। 

বিলাতে এবং এদেশে আজকাল কন্ডেম্স 

মিক্ক বা জমান ছুপ্ধ শিশুখাগ্য রূপে ব্যবহার 
হইতেছে । এদেশের শিশুর পক্ষে জমান হুগ্ধ 

উপযোগী নুহে। কারণ জমান ছুগ্ধে__নবনীর 
ভাগ কম, এবং শর্করার ভাগ বড় বেশী। 

জমান দুগ্ধ খাইলে কোন কোন শিশু হৃষ্টপুষ্ট হয় 
' বটে, কিন্তু সে পুষ্টত৷ অন্তঃসার শৃন্ঠ । বিলাতে 

জমাট হুগ্ধসেবী শিশুরা পূর্বেই 1101:918 গ্রস্ত 

হয়, আমাদের চেশের শিশুরা পেট রোগা হয়। 

বিশেষতঃ জমানছুগ্ধ বিক্রয়কারীর! ১ ভাগ ছুগ্ধে 
৭ ভাগ জল মিশাইতে বলেন__ইহা! সমীচীন বৌধ্ 

হয় না। অন্ততঃ ২৪ ভাগ জল মিশাইলে এবং 

উপরে উত্তাপ রক্ষণ শক্তি ৫৩ ভাগে ঈীড়ায়। 

দীত উঠিবার পুর্ব শিশুকে শ্বেতসীরময় 
থাগ্য দেওয়া উচিত নহে। তবে'ষদ্দি নিতান্তই 

দিতে হয়, তাহ! হইলে কোন ওষধ পদার্থ দ্বারা 
এ শ্বেপারকে সম্পূর্ণব্ূপে জীর্ণ করিয়৷ দিতে 

হইবে? 
কতকগুলি ছুপ্ধবহুল শিশুখাগ্য ।-_ 

আনেনকরিজ ফুড়। নং১। ৪ মাসের 

শিশুকে খাওয়ান চলে। তাহার অধিক বয়স 

হইলে এই খাঘ্ের ২নং ব্যবহীর্্য। এই ফুড 
প্রান্ততকারীদের মতে__এই খাগ্ে ৬৮ ভাগ 
তাপবদ্ধক শক্তি আছে, কিন্তু যদি এই ফুড 

পূর্ণ ১ টেবিল চামচ না লইয়া, ২ চামচ লইয়! 
৩গুন্প জল ও ২ চামচ নব্নী মিশ্রিত কর! 
যায়, তাহ! হইলে ইহাতে ৬০ ভাগ তাপবক্ষণ 
শক্তি জন্মে এবং ইহা মাতৃস্তন্ের অনেকটা 

সমকক্ষ হইতে পারে । ২ নং এই থাগ্ছের 

তাপরক্ষণ শক্তি-_-৮৬ ভাগ। 

হলিকস্ মলটেড, মিন্ধ। তাপরক্ষণ শক্তি 
৪২ ভীগ। যদ্দি ইহাতে ১ টেবিল চামচে 

নবনী মিশ্রিত করা যায়, তাহা হইলে তাপরক্ষণ 

শক্তি ৬০ ভাগ জন্মে । 
মেলিন্স ফুড । ৩.মাসের কম বয়সের 

শিশুর খাছ্ে ৪৫ ভাঁগ এবং ততুর্ধ বয়সের খাচ্ছে 

৭০ ভাগ তাপরক্ষণ শক্তি আছে। 

বেঞজার্স ফুড । তাপরক্ষণ শক্তি ৫৬ ভাগ্ন। 
$ কীচ্চা নবনী মিশাইলে তাপরক্ষণ শক্তি ৬৫ 
ভাগ হয়। 

শিশুদের বড় বড় বিলাতী খাগ্তের কথ] 
লিখিলাম ৷ ছুঃখের বিষয়--আমাদের দেশের 

একটা খাগ্েরও নাম করিতে পারিলাম না। 
এদেশে ত বড় বড় বৈজ্ঞ/নিক আছেন, ডাক্তার 



ওয় বর্ষ, য় সংখ্য। ] মানব জন্মের কথ! । ১০৫ 
০ শপ এপ শা রি জা পম সপ ০২০ আর শপ পপ ও আস 

আছেন, কবিবাজ আছেন, তাহাদের মধ্যে | পশ্তশ্তামল! দেশে -শিগুব জন্য একটা খাছ 

কেহ কি একটা শিশুধাদ্থ আবিষ্কার করিতে | প্রস্তুত হইল না । ইহার মত লঙ্জাঁকর ব্যাপার 
পারেন না? বিলাতী খাগ্য ষে সকল সময় ;, আব আছে কি? 

আমাদের শিশুদেব উপযোগী হয় না, - একথা ; ও চু 
র্ববাদী সম্মত। “অথচ এমন স্থুজলা সুফল | জ্লীসতীশ চন্্র রায় এম্ এ, 

িারাএস্িসআতে 

মানব জন্মের কর্থা। 
-_---8* 2 

অনন্তর গঙের জীবনোপায়ের নিন কগিত হইয়াছে । 

গণ্ভিনী স্ত্রীর বাতিন। নারী, গর্স্থ সন্তানের | মানব দো রক্তসঞ্চালন কার্ধ্য যাবজ্জীবন 

নাভি নারীর সহিত সংঘর্ষ থাকে বলিয়া নিয়ত ! চণিয়া থাকে । এই নিমিত্তই নাঁভিকে দেহস্থ যাব 

গরধাবিণীর আভারাদির দ্বারা গঞ্ছ্থ সন্তান | তীয় শিরা ও ধমনীর মূল স্থান বলা হইয়াছে। 
বন্ধিত হয়। মাতার নিশ্বাস, উচ্ছাস, সঞ্চালন | মানবগণের দৃষ্টি (নেত্রমণি) ও রোয়কুপ 
ও নিদ্রা-প্রক্ৃতি অন্ুলারে গভস্থ সন্তান নিঃশ্বাস | কখনই বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না। উভাঁবা নিশ্চিত 

উচ্ছাস, নঞ্চালন ও নিদ্রা গ্র্ৃতি প্রাপ্ূ হয়; | একভাবেই থাকে- ইহাই ভগবান ধন্বন্থরির 

অর্থাৎ গিণীর্ নিশ্বাসারদি যখন যে ক্রিয়া | অভিমত। 

করে, সন্তানও গর্ভে থাকিয়া তত্তৎকাঁলে | মন্তুযোর শরীর ক্ষীণতর হইলেও নখ ও চুল 

সেই সেই ক্রিয়া প্রাপ্ত হয়। এতছুনয় বস্ত প্রাকৃতিক স্বভাব প্রযুক্ত সর্ধদ! 
গর্ভস্থ সন্তানের নাভিমণ্ডল তেজের ৷ বদ্ধিত হইয়া থাকে । মন ও দেহ চেতনার 

আবাস ভূমি, তদ্বারা বাধুচালিত হয়, এই | আশ্রয়। কেশ, রোম, নখাগ্র অন্তরস্থ মল ও 

নিমিত্ত গর্ভস্থ শিশুর দেহ বন্ধিত হইয়া থাকে, | দ্রবা গুণ ইহারা অচেতন ।* 

এবং উক্ত বাঘু-_উদ্মার সহযোগে শরীরের উর্ধ | গর্ভস্থ সন্তানের পুরীষ ও মৃত্র উৎসর্গ ন| 

তি্্যক ও অধোভাগে এবং শোতাদির বেষে | হওয়ার কারণ এই যে, বাধষুর অনতা এবং 

স্থানে প্রসারিত হয় _গর্ভস্থ সন্তানের সেই | পাকাশয়গত বন্তর অতাগ্নষোগ হেতু উহা 

সেই স্থান বর্ধিত হইয়া থাকে। হইতে পারে না। অতঃপৰ গর্ভস্থ সন্তানের 

উক্ত প্রকারের নাভি হইতে দৈহিক | মুখ জরাধু কর্তৃক আবৃত এবং কণঠদেশ*কফ 

যাবতীয় শ্রোত (4৮1৮৮ 800. &71%1) ) | পূর্ণ থাকে- এজন্য বায়ুর পথ প্রতিরোধ হেতু 

সমূহ প্রস্তুত আরম্ভ হওয়া প্রধুক্ত নাতি হইতেই | গর্ভস্থ শি রোদনাদি করিতে পারে না। 

«আধুনিক পাশ্চাতা মভাবনমবী বৈজ্ঞানিক ডাঞার বহু যে সমুদয় পদাথেরই জীবন থাকা সিদ্ধাপ্ড 
উপনীত হুইয়।ছেন, তাহ। মৃতদেহছেরও জীবন থাকার ভয় শ্বতস্ত্র ভাবাপন। -স্জৈথক । 

অগ্রহায়ণ _৪ 

এপ ০৯ পরি 
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গর্ভধারণের দিবস হুইতে গর্ডিণা হৃষ্টচিত্ব, | পূর্বদ্ধার বা উত্তর দ্বার বিশিষ্ট করিয়া সুতিক! 
শোভন অলঙ্কার সমূহে ভূধিতা ও সদাচারী | গৃহ নির্শাণ করিবে। এতদ্দেশে নিতান্ত 

হইয়া শুক্লবস্ত্র পরিধান করতঃ গুরু এবং ব্রাঙ্গণ-। সেঁতসেতে স্থানে অতি ক্ষুদ্রায়তন একটিমাত্র 

গণের পৃজানিরত থাকিবেন এবং প্রতাহ ক্ষুদ্রতম দ্বার বিশিষ্ট যে স্থতিকা গৃহনিম্দাণের 

সুমধুর রসফুক্ত স্নিগ্ধ, হৃদয়গ্রাহী, তরল, লঘু, ও | প্রথা দৃষ্ট হয়, তাহ। অতীব অনিষ্টকর। কারণ 
অগ্রিদীপ্তিকারক আহাধ্যসামগ্রী ভোঙ্গন : তদ্রপ ক্ষুদ্র গৃহে বায়ু সঞ্চালিত হইতে ন৷ 

তৎপর হইবেন। তৎকালে ব্যায়াম, উপবাস ূ পারায় মেঝেটি সমধিক স্াদ্র অবস্থ যুক্ত হয় 

মৈথুন. অতিশয় সন্তর্পণ ক্রিয়া, রাত্রি জাগরণ । বলিয়া গ্রশ্থতি ও নবজাত শিশুর অনেক 
শোক, অস্বাদিযানারোহণ, রক্তমৌক্ষণ, মল [প্রকার রোগ সৃষ্টি ভইতে পারে, অনেক 

ও মৃত্রাদির বেগধারণ এযং বিপর্ধ্স্ত ভাবে | সময় এতাদৃশ অবস্থায় স্ৃতিকা গৃতেই 

অবস্থান এই সমুদয় গর্ভিণী স্ত্রীগণ পরিত্যাগ : শিশুদিগের ধনুষ্ট্কার, ত্রঙ্কাইটিস এবং নিউ- 
করিবেন। কারণ দোষ কিন্বা অভিঘাতজনিত | মোনিয়া প্রত্ৃতি শ্লেশ্মাঘটিত রোগ উপস্থিত 
ষে ষে অংশ গভিণীর শরীরে পীড়িত হয়, গর্ভস্থ | হইতে দেখা খায়। 

শিশুর$ সেই নেই অংশ পীড়িত হইয়া থাক্ে। র এক্ষণে আসন্ন প্রসবা স্ত্রীর লক্ষণ বল! 
মলিনবেশবিশিষ্টা,_বিকটাক্কৃতিযুক্তা কিম্বা | হইতেছে । যখন গর্ভবতীর কুক্ষিদেশ শিখিল 

অঙ্গহীনা, এব্বৃতা কোন স্ত্রাকে গর্ভবতী | ও হৃদয়ের বন্ধন বিমৃক্ত হয় এবং নিতথ্বের সন্মুখ- 
নারী কদাচস্পর্শ করিবেন না । এবং দুর্গন্ধ ৰ 'ভাগে বেদনা উপস্থিত হয়, মৃমুহছু কটি ও পৃষ্ট 

গ্রহণ কিন্বা অপ্রিপ্ন ভোজন প্রভৃতি দর্ধবদা পরি- ; দেশে তীব্রতর বেদনা হয়, মলমুত্রের বেগ উপ" 
ত্যাগ করিবেন । কলহ বা পরনিন্দাদি ও গৃহের ! স্থিত হয়, তখনি তাহাকে আসন্ন প্রসবা বলিয়া 
বহির্দেশে গমনাগমন বা জনশূন্য গৃহাদিতে গমন | বুঝিতে হইবে। ইহা! বুঝিতে পারিলেই গভিণীর 
এবং ক্রোধ প্রভৃতি কাধ্য গর্ভিণীগণ মনো ৰ গাত্রে তৈল মর্দন করাইয়া উষ্ণ জলদ্বার! স্নান 

যোগ সহকারে পরিত্যাগ করিবেন। গর্ভিশী রী] করাইতে হয়। এই সময় সুশিক্ষিতা প্রসব- 

উচ্চৈঃস্ববরে কথ! বলিবেন না _কেনন! তদ্বার৷ | কারিণী অভিজ্ঞ ধাত্রী ও চারিজন পরিচারিকার 
গর্ভ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা এবং অত্যন্ত তৈল | আবশ্তক। এ চারিজন পরিচারিকার মধ্যে এক 
মর্দান বা অধিক উদ্বর্তন অথাৎ গাত্রমার্জন বা | জন গর্ভিনীর প্রসব ছারের চারিদিকে তৈল 

ঘর্ষণ কদাঁচ করিবেন না। কঠিন শধ্যাতে | মর্দন করিয়া মিষ্টবাক্যে আশ্বাস প্রদান করিবে। 

কিন্বা অত্যন্ত উচ্চ স্থানে শয়ন বা অবস্থান | এই সময় খন ভগবানের প্রাকৃতিক বিধানান্ত, 

করিবেন নাঃ গর্ভিণী অতি যত্ব সহকারে | সারে মলমুত্র বেগের স্তায় আপনা! আপনি 
রবি ১০৭০ প্রসবের বেগ উপস্থিত হইবে, তখন সেই পরি- 
বলিষট, সুন্দর এবং মেধাবী সুসন্তান লাভ | চারিকা সুমিষ্ট কথায় গর্ভিণীকে বলিবে “হে 
করিতে পারিবেন। সৌভাগ্যবতী, এক্ষণে কুস্থন কর।” অনন্তর 

সৃতিক! গৃহ কিরূপ করা উচিত ? | তন্রপ গ্রাক্কৃতিক বেগ গ্রাপ্তা গর্ভিনী সাধ্যমত 
_শ্বার্পে আট হাত, প্ররস্থে,চারিহাত «বং | কুস্থন করিতে থাকিবে। কিন্তু শ্বাভাবিক 
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বেগ না আসিলে অথবা বেগ আসিফ্। নিবৃত্ত ' শ্বাশ, কাশ রোগমুক্ত এবং শিথিল দেহ যুক্ত 

হইয়া গেলে কাঁচ কুস্থন করিবে ন1। প্রথমতঃ ৷ হয়। তজ্জন্য কুস্থন বিষয়ে সহুপদেশ সমূহ 

অল্প অল্প--তৎপরে যেমন বেগ আসে তাদৃশ : বত্রদহকারে প্রতি পাপনীয়। 
অধিক বলের সহিত কৃম্থন করিতে থকিবে। অনন্তর বালকের জন্ম হইলে বালক এবং 

সম্তান-যোনির দ্বারদেশ প্রাপ্ত হইলে যে পর্য্যন্ত , গর্ভিণীকে ধথোপযুক্ত বিধানে সুস্থ করিয়া যথা, 

জরায়ু হইতে শিশু ভূমিষ্ঠ না হইবে, তাবৎকাল । বিধি স্ত্রীমাচার এবং কুলাচার যাহা যাহা পূর্ব 

স্বকীয় শক্তি অনুসারে গাঢ়তর কুস্থন করিতে ' কাণ ভইতে চলিয়া আসিতেছে, তৎসমূদয় নিয়ম 

থাকিবে। | প্রতিপালন করিবে। 

ফলতঃ স্বাভাবিক বেদনার সহিত বেগ | উক্ত গ্রকাব কাধ্য সকল অবগত থাকা 

উপস্থিত না হুইলে কদাচ কুস্থন করিবে না । | গৃহস্থ মাত্রেবই নিতান্ত কর্তব্য। অধুনা তাহা 

ধাত্রী যদি ভ্রম বশতঃ গর্ভিণীকে অকালে কুম্থন | অজ্ঞাত থাকার জন্যই অনেক গর্ভিণীকে 
করিতে অনুরোধ করে, তাহা কখনই প্রতি । বিপর্না হইয়া ডাক্কার প্রন্থতির আশ্রয় লইতে 

গালনীয় হইবে না। প্রসব বেদনা ঠিক না । বাধ্য হইতে হয়। 
হইতে কুস্থন করিলে, শিশু মৃক, বধির, কুক্জ, । ডাঃ শ্রীনলিনীমাথ মজুমদার 

বনৌষধি | 
স্পপত ক ৩ সপ 

বর্তমান প্রবন্ধে আমরা বনৌষধির বিষয়ে | পরস্থ প্রকৃতি দেবী_বিনামূল্যে যে সমস্ত 

আলোচনা করিব। আমাদিগের সাংসারিক | বনৌষধি আমাদিগের জন্য সজ্জিত করিয়া 
বায় মধ্যে ডাক্তার বৈগ্ের খরচ একটা! প্রধান রাখিয়াছেন-_-আমাদিগের অজ্ঞানতা৷ নিবন্ধন 
খরচের মধ্যে ধর্তযব্য ৷ ' সেই সমস্ত ওষধি রূপান্তরিত ভাবে যথেষ্ট অর্থ 

নিত্যই আমাদিগের গৃহে রোগ বর্তমান, ূ ব্যয় ক্রয় করিয়া গৌরব বোধ করিতেছি। 

বালক হইতে বুদ্ধ পর্যান্ত প্রায় সকলেই রোগ । উদ্দাহরণ স্থলে দেখাইব--যে বাসক পত্র নানা 

কিষ্ট। একটু অসুস্থ হইলেই চিকিৎসকের | স্থানে এমন কি বাড়ীর চতুদ্দিকে ঘিরিয়! রহি- 
আশ্রয় ভিন্ন গত্যান্তর নাই। কিন্তু আমাদিগের | য়াছে, যাহার স্ববস পান করিলে সামান্ত কাসি 

গুহ প্রাঙ্গনে, বাড়ীর বাগানে- নাঁনাস্থানে যে। হইতে ছুঃসাঁধ্য ক্ষয়কাসিও আরোগা হইতে 

অযত্বে রক্ষিত কত শত প্রকার রোগনাঁশক | পানর-_-যাহা সংগ্রহ করিতে একটী পয়গা মাত্র 
গঁষধি বর্তমান রহিয়াছে, তাহার গুণ গ্রহণ ; বায় নাই, যাহার টাটকা রস বিশেষ ফলপ্রদ,. 

করিভে আমরা অবধর পাই নাঁ, চেষ্টাও | সেই বাসক রস ভিন্ন দেশ হুইতে ভিন্ন নামে 
করি না, আমাদিগের প্রবৃত্তিও হয়ন। ) ৷ রূপান্তরিত হইয়া পর্যাসিত ভাবে একধানি 
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চক্চকে লেবেল আটা শিশিতে সুসজ্জিত হইয়া! ইহা অস্ততঃ রীতিমত একমাস পর্যন্ত সেবন . 
আমাদিগের হস্তগত হইতেছে! আর আমরা করিতে হইবে। 

হাসিমুখে তাহাই গ্রহণ করিতেছি । বাসকের পত্র, পুষ্প, ফল, মূল ও শাখা 
যাহা হউক আমর! এই খনৌধধি প্রবন্ধে ; সমস্তই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাঁসক পুশ্পের 

ক্রমান্বয়ে বছবিধ বনৌষধির রোগ নিবারণ শক্তি ৰ মধু কাসি রোগে বিশেষ উপকারী,_-বাঁদক 
প্রকাশ করিব, পল্লীবাসী গৃহস্থ পরিবার বর্গের বনে-কোন কোন সময়-_-এই মধুচক্র দৃষ্ট 
ইহ দ্বারা যে বিশেষ উপকার সাধিত হইবে | হ্ইয় থাকে, কিন্ত এ মধু চক্রের আয়তন ক্ষুদ্র, 

তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রথমতঃ যাহার ূ এই হেতু মধুও অন্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। 

দৃষ্টাও দেখাইলাম তাহারই শক্তি বর্ণনা করিব। বাসক যে কেবল রক্ত পিত্ত ও ক্ষয়কাঁসির 
বালক |-_সামান্ত কাসি, ক্ষয়কাসি ' মহৌষধ তাহা নহে 

্বাসকাসি ও রক্তপিন্ত রোগে বাঁক একটা | পিন্ত শ্লেত্সা জ্বরে বাসক ।-_ 
মহোৌষধি, আধূর্বেদে বাসক সম্বন্ধে উল্লেখ ূ বাঁসক পত্রের অন্ধ ছটাঁক পবিমিত স্বরস শর্করা 
আছে__- | ও মধু সংযোগে সেবন করিলে পিতশ্লেক্স অধ 

যথা ূ উপশম হইয়া থাকে । 

“বাসায়াং বিদ্কমানায়াং, ৰ জীর্ণ জ্বরে বাসক |-_বাসক ক্কাথে 

আশায়াং জীবিতন্ত চ যথাবাতি ঘ্বৃত পক করিয়া তাহা পাঁন করিলে 
রক্ত-পিত্তী ক্ষয়ী কাদা 1 বহুকাঁলের ভার্ণজব প্রশমিত হয় । 
কিমর্থ মবসীদতি ? র কুষ্ঠে বাসক |-_-কচি বাসক পত্র 

বাক বিদ্যমান থাকিতে রক্তপিত্ত, ক্ষয় ! গো মূত্রে পেষণ করিয়া কুষ্ঠে লেপন করিলে 
কাসি রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কেন অবসাদ প্রাপ্ত! কুষ্ঠ রোগ নিরাময় হইয়া থাকে। 
হয়? ৃ বচর্টিকাঁয় বাঁপক |-_বিচচ্চিকা 

উক্ত শ্লৌোকে বাসকের যেরূপ শক্তি উল্লেখ ূ বিচগ্চিকায় বাসক 
কর! হইল, তাহাতে বাদক বে উক্ত ব্যাধি ৃ রোগে বাসক পত্র বেষ্টন করিয়া বন্ধন করিলে 
সমূহের একটী নতৌষধ তছধিষয়ে কোন দন্দেহ সপ্ত দিবসের মধ্যে উহা আরোগ্য হইয়া থাকে। 

নাই। | ূ স্তখ প্রসবে বাসক ।-_বাসকমূল 

বাঁক পৃথক রূপে ব্যবহৃত হস্টয়া থাকে, | কটিদেশে স্ত্রদবারা বন্ধন করিয়া দিলে এবং এ 

এবং পাচন, কল্প, অরিষ্ট, অবণেহ প্রভৃতি 1 পত্র পেষণ করিয়া বস্তি ও যোনিতে প্রলেপ 

রূপেও ব্যবহার্য ৷ যাহারা পুরাতন কাসি, ; দিলে অনতিবিগন্ধে স্থপ্রসব হইয়া থাকে। 

হাপ কাসি ও ক্ষয়কাসিতে কষ্ট পাইয়া অর্শ-রোগে বাঁসক |- কফজ অর্শের 

থাকেন, তাঁহার! প্রত্যহ প্রাতে অর্ধ ছটক | বপিতে বাসক পত্র কুচি কুচি করিয়া তাহা 

বাসকের টাট্কা রস-রদের অর্দ পরিমাণ | পোষ্টলী বদ্ধকরতঃ কাষ্ট-অগ্নি-সম্তাপে উত্তপ্ত 

বিশুদ্ধ মধু ও* কিঞ্চিত ইচ্ষুটিনী সংমিশ্রণে | করিয়া! ্বেদ প্রদান করিলে অর্শের উপশম 
সেবন করিলে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইবেন, | হইয়া থাকেএ 



৩য় বর্ম, ওয় সংখ্যা ] 
শর 

শিশু চিকিৎস|। 
সপ সসী পিপি সর 

১০৯ 

শপ 

বসস্ত রোগে বাসক |--বাসকের লইবে, এবং হরীতকী সমভাগ গ্রহণ করত 
্বরস মধুর সংযোগে কফ গ্রধান বসন্ত রোগে ৷ কণিকাতে সাজিয়া' কাষ্ঠের অগ্নিদ্বারা শুল্ক 

পান করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে। হু'কায় তামাকের স্ায় টানিয়া ধূম অধকঃরণ 

শ্বান রোগে বাসক ।-_বাসকের করিলে শ্বাম কাসে বিশেষ উপকার দর্শে। 

শাখা পত্র শু করিয়! কত্ত ক্ষুদ্র রূপে কাটিয়। কবিরাজ শ্রীহরি প্রসন্ন রায় কবিরত্ব । 

শিশু চিকিৎস।। 
৯১ 

উদরাময়। 

শিশুদের উদরাময় অর্থাৎ 'অতিসার হইলে, 
প্রথমেই ছুগ্ধ বন্ধ করা উচিত। ফেননা 
অতিসারে ছুপ্ধ পান করিলে বিশেষ অনিষ্ট 

হইয়া থাকে । ছুগ্ধের সহিত বিষাক্ত পদার্থ 

পরিচাপিত হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা । পরিপাক 

প্রণানীতে ছুগ্ধে রোগের বীজাণু পরিগু হয়, 
বংশ বৃদ্ধিও করে। 

পীঁড়ার প্রথবাবস্থায় পাকস্থলীতে ছ্ধ 

পরিপাক হয়না । এ সময় যাহাতে পরিপাক 

প্রণাণী পরিষ্কার হইয়া যায়, এরূপ উপায় 

করা উচিত। 

শুধু দুগ্ধ কেন, রোগের তরুণ অবস্থায়__ 

সমস্ত খাদ্যই বন্ধ করিয়া! দিয়া কেবল সিদ্ধকরা 

জল কিন্বা বার্পিওয়াটার খাইতে দেওয়া 

কর্তব্য । এইরূপ, পথ্যের উপর ২১ দিন 

নির্ভর কর! চাই । 

অনেক স্থলে দেখা যায়-_-এইরূপ পথ্যের 

উপর শিশুর পিতামাতা বা অভিভাবকগণ 

বড় আস্থা স্থাপন করেন না। তাহারা ভাবেন 

-ছেলে কেবলমাত্র একটু জল বা জলবার্লি 
খাইয়। কেমন করিয়া বাচিবে? তাই তাহার! 

শিশুকে অন্ত কোন রকম পথা দেওয়া চলে 

কিনা, বারম্বার তাহা চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা 

করেন। পিতামাতার আগ্রহাতিশয্যে-_ 

চিকিৎসকও হয়ত শিশুকে অন্তরূপ পথ্য দিতে 

বাধ্য হন। ইহা কিন্তু অত্যন্ত অন্তায়। এ 

অবস্থায় চিকিৎসকের কর্তব্য-_-তাহার 

অভিভাবককে বুঝানো, শিশুব এখন অন্ত 

থাগ্ঠ পরিপাক করিবার শক্তি নাই, তাহার 

পরিপাক প্রণালীতে অন্ত পথ্য আদৌ শোষিত 

হইবে না। এই সময় শিশুর অভিভাবকগণকে 

শিশুর মল দেখাইয়া দিয়া বলা উচিত-_এখন 

হুপ্ধাদি পাঁন করিতে দিলে--তাহা হজম হইবে 

না, পীত দুগ্ধ সমস্তই অস্ত্র হইতে বাহির হইয়া 
যাইবে। 

তরল ভেদ হইতে থাকিলে, পিপাসা 

অত্যন্ত প্রবল হয়। এরূপ অবস্থায় শিশুকে 

বারস্বার জলপান করিতে দেওয়া উচিত। তবে 

একেবারে অধিক মাত্রায় জল ন1 দিয়া এক 

ঘণ্টা, আধঘপ্টা, কিস্বা ১৫ মিনিট অন্তর, আধ 

তোলা পরিমাণে জল পান করিতে দিতে হয়। 
জল বেশী দিলে--শিগু বমি করিতে পারে। 



হঃ আবেদ অগরহায়ণ, ১৩২৫। [৩য় বধ, ৩য় সংখ্যা 
পচ জি ক এপ সস পি শী আও ক্ষ 

অনেক ডাক্তার সমস্ত দিনে এক পোষা | পরিবর্তে পারদ খত ওুষধ দেওয়া ভাগ 

জলের সহিত ১ ড্রাম রাণী মিশাইয়া পান | তরুগ লক্ষণ অন্তহিত হইলে অর্থাৎ ঘন ঘন 

পাস চে 

করাইতে বলেন।' 

কোন শিশুর চব্বিশ ঘণ্টার পর, কাহারও 

বা! ৪৮ ঘণ্টার পর, পরিপাক-প্রপালী পুনরায় 
পরিশোধণ শক্তি লাভ করে। অস্ত্রমণ্ডুলও 

অনেকটা পরিফার হইয়া যায় এই সময়-_ 
একপোয়। বাপিওয়াটাপের সঙ্গে আধ আউন্স 

ডিমের অগুলান মিশাইয়া শিশুকে থাওয়ান 

যাইতে পারে। দেশীয় প্রথান্ুসারে__ 

চিড়া ধোয়া জলের সহিত অগুলান মিশ্রিত 

করিয়া তাহাও খাওয়ান চলে. এই পথ্য 
দিবসে ২ ঘণ্টা অন্তর এবং রাত্রে ৪ ঘণ্টান্তর 

অন্ন অল্প দিতে হইবে । এই ভাবের পথ্য ছ'এক 

দিন দিয়া যখন দেখিবে--অতিসাঁরের লক্ষণ 

তিরোহিত হইস্াছে ব। হাস প্রাপ্ত হইয়াছে, 
তখন অন্ত পথা দিতে পার। 

অতিসারের লক্ষণ সম্পূর্ণ তিরোহিত হইলে, 
প্রথমে ছানার জল, পরে প্রেপ্টোনাইজ করিয়া, 

তাহার পর চুণের জল মিশাইয়া গোতগ্ধ সহ 
পান করিতে দিবে। এইরূপ নিয়মে 

পথ্যের ব্যবস্থা করিতে পারিলে,._-বিনা 

ওষধেও রোগ সারিতে পাবে। 

ওষধের মধ্যে এমন ওষধ প্রথমে ব্যবস্থা 

করিবে-__যাহাতে অল্প সময়ের মধ্যে দূষিত 
পদার্থ নির্গত হইয়া অস্ত্র পরিফার হইয়া যায়। 

এরও তৈলের এই গুণ যথেষ্ট আছে। কিন্তু 

বমনোদ্েগ বেশী থাকিলে, এরগ তৈলের 

* কুমারিয়। লত| বাটিরা কপালে প্রলেপ দিলে তৎক্ষনাৎ আক্ষেপ নিবারিত হয়। 

মলত্যাগের প্রবৃত্তি প্রশমিত হইলে- অবসাদক 
ওষধ দেওয়া উচিত। 

আক্ষেপ । 

আক্ষেপ কিছু বেশীক্ষণ স্থায়ী হইলে, 

শিশুকে প্রথমেই গরম জলে নিমজ্জিত করিবে। 

অথব। একসের গরম জলে একতোল৷ সর্ষপ 

চূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া এই জলে গামছা ভিজাইয়! 
তাহার দ্বার শিশুর অঙ্গ আবৃত করিবে। এই 

ভাবে ১*।১৫ মিনিট রাখিতে হইবে। 

ইহাতেও যদি আক্ষেপ নিবারিত না হয়, 
কিন্বা ক্ষণস্থায়ীভাবে নিবারিত হইয়া পুনরায় 

আরম্ভ হয়, তাহা হইলে--অবসাদক ওষধের 

প্রয়োজন। শিশুর প্রতি 'ও রোগের অবস্থা 

বুঝিয়া-_-এইরূপ বধ নির্বাচন করিয়া লইতে 
হয়। ডাক্তারা মতে--কোরোফরম ফ্রোরাল 

হহিড্রেট এমন কি মফিয়া পধ্যস্ত আক্ষেপ 

নিবারতণর জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাঁকে। 

' দস্তোগ্দম। 

দন্তোদগম সময়ে শিশুদের নানাবিধ রোগ 

হইবার সম্ভাবনা । যাহাতে এ সময় শিশুর 
কোন অস্ুথ না হইতে পারে-- প্রথম হইতে 

তাহার উপায় করা কর্তব্য। থাগ্ের দ্দিকে 

দৃষ্টি না রাখিলে-অতিসার, উদরের যন্ত্রণা ও 

আধান প্রভৃতি দেখা দিতে পারে। এই 
পীড়ায় এরগড তৈল ও রিয়াই (রেউচিনী) 

উৎকৃষ্ট গুধধ | + 

আ.মুব্রেদে -. 
আক্ষেপ নিবারক বচখোগ উল্লিখিত হইয়াছে । পৃথক প্রবন্ধে আমর। তাহ! লিপিব। _-আং সং 

' ছুছুশরী শুষ্ক দশনং গুদে টং বিদ্বোষ্টি! কণস্থ বসনে নিবদ্ধ, 
দন্তোস্তব!ং বালকং রুজংসঘর্ ধকাহিকং হস্তি কুচ তার নগ্রে। 

ছ'চার দাত এবং ঠোট রো্রে শুকাইয়। কাপড়ের প.টুলিতে বীধিয়। শিশুর গলায় পরাইয়। দিলে, দস্তে 
দগন কাশীন সকল ব্য/খি নষ্ট'হয়। আং সং। 



ওয় বর্ষ ৩য় সংখ্যা] শিশু চিকিৎসা । ১১১৯ 
যর রে শপ শপ 

পেটের বেদনা খুব বেশী হইলে অল্প মাত্রায় 

আফিং প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু অনেকেই 
বিশেষতঃ কবিরাজ মভাশয়েরা _আকিং দিতে 

আপত্তি. করিতে পারেন। তবে আফিং 
দিতে হইলে খুব সাবধান হইয়া দিতে হইবে। 
যেন মাত্র! বেশী ন! হইয়া পড়ে। পুনঃ পুনঃ 

আফিং দেওয়াও উচিত নহে। এক ফৌটা 

আফিমের আরক উ(টিঞ্চার ওপিয়াই) দিলে 

যথে্। তত্ত্রাভাব দূর না হওয়া পর্যন্ত আর 
দ্বিতীয়বায় আফিং দিবেনা । আফিং খাইলে 

শিশুর চক্ষু যেন জড়াইয়া আসে, নিদ্রাকালীন 

ভাব উপস্থিত হয়, ইহাকেই তন্ত্রাভাব বলে। 

তন্ত্রাভাব -অর্থা২ ঝিমানো। যতক্ষণ এই 

বিমানো, বা নেশার ভাব দূব না হয়, ততক্ষণ 

দ্বিতীয় মাত্রা আফিং প্রয়োগ করিতে নাই, 

এটুকু ম্মবণ রাখিবে। শিশু অনিদ্রাগ্রস্ত এবং 

ও শপ শপ শ্্শিস্পস্ স্স্প শাপাপী নি 
পপ | পিএ | পাপ পি শপ টার হে৪০১৯০৬৭ 

এ সময় দাতের মাড়ী শোণিত পূর্ণ ও 
বেদনাধুক্ত হয়। সোহাগার খে মধুব সহিত 
মর্দন করিয়া দন্তমাড়িতে প্রলেপ দিলে-_ 

বেদনার হাস হইয়া থাকে। আমেরিকায় এক 
দৃস্ত চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিকায়_-একজ্ন ঝ$ 

ডাক্তার লিখিয়াছেন__প্দন্তোদগম সময়ে ঈাতের 
মাঁড়ি কাটিয়া দিলে অনেক ছেলে মৃত্যুর হাত 
হইতে পরিত্রাণ পায়। দত্তোদগমকালীন 

বেদনা হইতে আক্ষেপের উৎপত্তি প্রায়ই হইয়া 
থাকে ।” এফুক্তি কিন্তু সমীচিন বলিয়া মনে 

| হয় না। শিশুর আক্ষেপ হয়__পরিপাঁক 

৷ প্রণালীর দোষে। মস্তিফাবরক বিল্লীর প্রদাহের 

জন্য টিউবাৰ কিউলোসিসের জন্য, নিমোনিয়া 
হইবার প্রারস্তে শিশুব শ্ররীরে আক্ষেপের 

লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে। দীতের মাড়ী 
কাটিয়া দিলে-_আক্ষেপ নিবারিত হয় ন|। 

তবে শোণিত আব হওয়ায় স্থানিক বেদন! 

কমিয়া যায় বটে। 

দস্বোপ্তব কালেব পেটের অন্ুুখ সহসা বন্ধ কেবল একটু রক্তশ্াৰ হইতে পারে-_ 

করিবে না; এ সময় পেটের অসুখ হওয়া | এইরপ ভাবে ঈাতের মাড়ি কাটিয়া দিলে মন্দ 

বরং ভাল, তাহাতে আর আক্ষেপের (রস | হয় না। গভীবভাবে কর্তন করা একেবারেই 

তড়ক1) ভয় থাকেনা । ষে সকল শিশুর দাত ূ অন্ুচিত। মাড়ি শোণিত পুর্ণ বোধ না হইলে 

উঠিবার সময় পেটের অস্থখ না হয়, তাহাদের অথবা শিশু বেদনার কোন লক্ষণ প্রকাশ না 

রসতড়কা হইতে পারে। অতএব ধীত । করিলে, কখনই দাতের মাড়ি চিরিয়া দিবেনা । 
উঠিবার সময় মল যাহাতে পরিফার থাকে-_- | আমাদের দেশের প্রাচীনা গৃহিণীগণ_. 
তাহার ব্যবস্থা সব্বাগ্রে কর! চাই। । শিশুব দস্তোদগমের বিলম্ব দেখিলে -_ধান্ঠের 

বত উঠিবায় সময় _ছেলেরা যা” তা” মুখে | দ্বারা মাড়ি সামান্ত বিদ্ধ করিয়া দিতেন। ইহাতে 

দেয়। ইহাতে অনেক রোগের বীজাণু তাহা” । রক্তআাব হইয়া শিশু সুস্থতা লাত করিত। 
দের দেহে প্রবিষ্ট হইতে পারে। শিশু বেশী । মাড়ি শোণিত পুর্ণ হইয়৷-_-তাহাঁকে আর কষ্ট 
মৃত্তিকা! মুখে দিলে-_এ মৃত্তিকা! উদরস্থ হইয়া । দিতে পারিত না। 

যককতের ক্রিয়া! নষ্ট করিয়া দেয়, মাটির সঙ্গে স্তন্যের ছোষ। 

ক্রিমি বীজাণুও উদ্দর গহ্বরে আশ্রয় লাভ ূ মাতৃম্তন্তের দোষে শিশুর অনেক রোগ 

করে। | হইতে প্রারে। তাহার মধ্যে পরিপোষণের 

অত্যন্ত অধৈর্ধ্য হইয়৷ পড়িলে--ডাক্তারা মতে 

“ব্রোমাইড” প্রয়োগ করিতে হয় 



১১২ 

ব্যাধাত--সর্ব প্রধান। কোন কোন প্রস্থতির 

স্তনের ছগ্ধে এমন কোন রাসায়নিক বিশেধত্ব 
থাকে ষে, সেম্তন্ত পান করিলে শিশুর হজম 

হয় না। অথচ এইরূপ স্তন্তের মেদের অংশ 

অন্ন থাকায়-__শিশু দিন দিন শীর্ণ হই পড়ে, 

কিন্তু সেন্দপ শীর্ণ শিশুকে পরীক্ষা করিলে, 

বিশেষ রোগ ধরিতেও পারা যায় না। শিশু 

সর্বদা কাদে, নিয়ত অসন্তুষ্ট হইয়া থাকে,বাহো 

ভান হুর না। যাহা হয় তাহাও অত্যন্ত 

কঠিন। বিলাতে এইরূপ মেদবর্জিতন্তন্তে ক্রিম 

মিশ্রিত করিয়া শিশুকে খাওয়াইবার প্রথা 

আছে। আমাদের দেশের শিশুকে এরূপ 

অবস্থায় বালিসহ ছাগন্তপ্ধ বা গোহুগ্ধ * 

খাওয়ান ভাল। ইহ! মাত্র হইবার খাওয়াইতে 

হইবে । বাকী সময় মাতারংস্তস্তপান করিবে। 

প্রন্থতি-স্তন্তে দুগ্ধ শর্করার অল্পতা হইলে, 

সে স্তস্ত পানেও শিশু শীর্ণ হইয়া পড়ে। এরূপ 

শিশুকে একট করিয়া চিনী খাওয়ান উচিত। 
কোন কোন প্রস্থৃতির স্তন্ত পান করিলে 

শিশুর পেটের কামড়ানি ও ভেদ হইয়া থাকে । 

শিশুর মলে ছানার অংশ দেখিতে পাওয়া যায় । 

আয়ুর্বেদ -. অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। [৩য় বর্ষ ওয় সংখ্যা 

এইরূপ প্রস্থতিকে ক্ষার ওষধ খাইতে দিলে, 

তাহার স্তন্ত সংশোধিত হয়। ডাক্তারী মতে 

এপ প্রহ্থতিকে-_-সোডিবাইকার্ব্ব এবং সোডা 

এবং সোডা সাইটাস খাওয়ানর ব্যবস্থা আছে। 

কবিরাঁজী মতে - শঙ্খ ভন্ম ও মৌরীচুর্ণ খাইলে 
প্রশ্থতির স্তন ছুপ্ধ বিশুদ্ধ হয়। 

নিট্রিতাবস্থায় ভয়ানক স্বপ্নদশন | 
অতি অন্ন সংখ্যক বালকেরই এ রোগ 

হইয়৷ থাকে । ইহার ওঁবধ--অবসাদক। যথা 
এণ্টপাইরিন,_ প্রভৃতি । বৈগ্ক মতে তেল 

কুচার পাতার রস চিনী সহ পান করাইলে 

বেশ স্থৃফল পাওয়া যায়। 

শধ্যামূত্র । 

পেটে কমি থাকিলে প্রায়ই এ লক্ষণ 

উপস্থিত হয়। বেলেডোনা' ও আফিং ইহার 

ওঁষধ। উভয় গুঁষধ অল্পমাত্রা় আরম্ভ করা 

উচিত। তেলাকুচার পাতার রস, চাউল 

ভাজার গুড়া, জটামাংসীর ক্াথ প্রভৃতি 

গ্রয়োগে--এ রোগের শান্তি হইয়া থাকে । 

সিঃ হসপিট্যাল হইতে অবসর প্রাপ্ত 

ডাঃ শীগ্রফুল্লচন্দ গুণ্ত। 
পারার তসিতেতেটি 

পঞ্চকর্ম | 
সপাও নত স্্্্ 

ডাক্তার-কধিরাজ সংবাদ । 

ডাঁক্তার। আনুন কবিরাজ মহাশয়, ভাল 

আছেন ত? 

কবিরাজ । 

খবর কি? 
চক 

এক রকম মন্দ নয়, আপনার 

উপকার হইয়। খাকে ।--আং সং। 

চট 

ডাক্তার। শারীরিক ভালই বটে, কিন্ত 

বাজার বড় মন্দী। রোগীপত্বর খুব কম। 
ক। রক্ষে করুন মশায়, বার মাস সমান 

টানে লোকে যদি রোগ ভোগ করে, ত্বা, 

এরূপ অবস্থায় গব্য ছুগ্ধে শালপানি মিশাইয়! চিনি সহ নিদ্ধ করিয়া! শিশুকে খাইতে দিলেও বিশেষ 



৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্য। ] পঞ্কল্ম। ১৯১৩ 

হলে শেষে !যে একেবারেই রোগী পাবেন 
না। 

ডাঃ। তা তো বল্ছেন, কিন্তু মনে ক'রে 

দেখুন দেখি খরচাটা কি। বাড়ী ভাড়া, লোক 

জন-সহিস-কোচমানের মাইনে, ঘোড়ার খোরাক, 

ইলেকটি,ক আলো, পাথায় বিল-_এগুলো ত 
মাস গেলেই গুণতে হবে। আপনারাও তো 
ক্রমে খরচা বাড়িয়ে তুলেছেন । 

ক। মহাজনঃ বেন গতঃ স গন্থা_- 

আপনারা হ'লেন মহাজন, -যে পথে আপনারা 

যাবেন, আমরাও সেই পথে চলিছি। 

ডাঃ। পুর্বে আপনাদের তো এ রকম চাল 

ছিল না? 

ক। কিছুমাত্র না। আঘূর্বেদের অষ্টা 

ধা'রা-_তা”র। গাছের বাকল পরতেন। তার 

পর তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে যারা জীবের 

স্বাস্থাবিধান এবং প্রাণরক্ষা রূপ মহাব্রত 

অবলম্বন ক”রতেন, তারা মোটা চাদর কাপড় 

আর চটা জুতো হলেই সন্তষ্ট থাকতেন। 
এখনও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের যেমন দেখচেন-_ 

আগেকার কবিরাজেরা ঠিক সেই রকম 

একেবারে বিলাসিতা বজ্জিত ছিলেন । তাছাড়া 

শীস্ত্রচর্চায় ও চিন্তায় তারা এত নিমগ্ন থাকতেন 

যেঃ বিষয়বুদ্ধি তাদের কিছুমাত্র ছিল না__ 

টাঁকা, মোহরের প্রভেদ জানতেন না। 

ডাঃ। বলেনকি! 

ক। বলিসত্য কথা। এই কিছু দিন 

পূর্ব্বের ঘটনা শুনুন ৷ দর্প নারায়ণ বলে এক 

জন কবিরাজ ছিলেন, তিনি এক সময়ে 

মহ্যাদলের রাজবাড়ীতে চিকিৎসার জন্য আহৃত 
হন। মা*বার সময় কবিরাজ মহাশয়ের স্ত্রী 
বলে দেন ষে, তিনি যেন হলদে টাক! চান। 

কবিরাজ মহাশয়ের স্ুচিকিৎসায় রোগী 

অগ্রহায়ণ---€ 

সপ আপ আপ শত ক ৯৮ পসসপ আর শিপ পপ পপ 

আরোগ্য লাভ করিলে বিদায়ের সময় তিনি 

রাজার নিকট হলদে টাক1 চাহিলেন, বাজাও 

দাওয়ানকে যথেষ্ট মোহর পুরক্গার দিতে 

আদেশ করিলেন।, কিন্তু দাওয়ান দেখিলেন 

যে, কবিরাজ নিতান্ত বোক।। তান টাকায় 

হলুদ মাথাইর! কবিরাজ মহাঁশয়কে দিলেন। 

রাজকীয় প্রহরী এবং কর্মচারী সঙ্গে কবিরাঁজ 

মহাশয় বাঁটাতে ফিরিয়া " আসিলেন এবং 
গৃহিণীকে টাকা দিয়া মহা আনন্দে বলিলেন,_ 

“এই দেখ গৃহিনী, হলদে টাকা এনেছি।+ গৃহিণী 

দেখিয়া ভাবিলেন যে, উহা, কখনই রাজার 

কার্য নহে। কোন ছুষ্টবুদ্ধি কর্মচারী এরূপ 

করিয়াছে, তিনি সমাগত কর্মচারী এবং 

প্রহরীদিগকে রাজার নিকটে একখানি পত্র 

লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু 

তাহারা _ইহা উদ্ধতন কর্মচারীর কার্ধ্য এবং 

রাজার নিকট পত্র লইয়া গেলে তাহাদের 
চাকরী থাকিবে না-_-এইরূপ ভাবিয়া পত্র 

লইয়া! যাইতে অস্বীকুত হইল। কেবল এক- 

জন পালকী-ংবহারা কবিরাজ মহাঁশরের গুণে 

মুগ্ধ হইয়া বলিল, আমি খাটিয়া খাই, চাকরী 
ষায়__ অন্যত্র চাকরী করিব, আমি পত্র লইয়' 

যাইব। যাহা হউক তাহারই হস্তে পত্র দেওয়৷ 

হইল। পত্রে লেখা ছিল যে, মহারাজ, এরূপ 

লোককে আপনার ঠকান ভাল হয় নাই। 

রাজা পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ সেই হষ্ট কর্ম 
চাীকে পদচ্যুত করিলেন এবং যথেষ্ট মোহর 

কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পাঠাইলেন। 

ডাঃ। একি গল্প না' সত্য কবিরাজ মশায় ? 

ক। এখন গল্প বলেই মনে হয়, কিন্তু 

সত্য সেকালের কবিরাজদ্বের বিষয় বুদ্ধি 

মোটেই ছিলনা । টাক! সম্বন্ধে আর একটা 

ঘটনার কথা বলি শুন্ুন। একবার জনৈক 



১১৪ 

কবিরাজ কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীতে চিকিৎসার 
অন্ত আহত হন। রোগী আরোগ্য লাভ 

করিলে, রাজা কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাস! 

করিলেন-আপনি কি, চান? কবিরাজ 
মহাশয় পুর্বে হাতী দেখেন নাই, এখানে 
হাতী দেখিয়া খুব আনন্দ হইয়াছিল, তিনি 
রাজ/কে একটা হাতী দেখাইয়া বলিলেন 

--আমি এইটে নেব। রাজা হাতী পুরফার 
দিয়া করিরাজ মহাশয়কে বাড়ী পাঠা- 

ইন্না দিলেন। কবিরাজ-গৃহিণী ব্যস্তসমন্ত 

ভাবে আসিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, কি এনেছ? 

কবিরাজ সানন্দে হাতী দেখাইয়া বলিলেন, 

আমি এইটে চেয়ে এনেছি। তখন গৃহিণী 
কপালে করাঘাত করিরা বলিলেন,--আঃ 

আমার কপাল! কবিরাজ মহাশয় বিন্িত 

হইয়া বলিলেন--কেন, কি হল? কবিরাজ- 

গৃহিণী বলিলেন, দীঁড়াও দেখাচ্ছি। এই 
বলিয়! প্রচুর ধান ও চাউল হাতীকে থাইতে 
দিলেন। গজরাজও মহ! আনন্দে সেই ধান্ত ও 

চাউলের স্তূপ উদরৎসাৎ করিল । গজ- 

রাজের আহার দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় 

অবাক। তখনি ক্ুদ্ধ হইয়৷ রাজাকে পত্র 

লিখিলেন যে, আপনি আমার সঙ্গে প্রতারণ৷ 

করিয়াছেন। আমাকে একটা রাক্ষস দিয়া- 

ছেন। রাজ! কবিরাজ মহাশয়ের শাস্ত্রে 

পাগ্ডত্য এবং বিষয়বুদ্ধির হীনতা দর্শনে 

মুগ্ধ হইয়া হস্তীর পরিবর্তে প্রচুর অর্থ দিয়! 
পাঠাইলেন । 

ভাং। আশ্চর্য্য ব্যাপার, যা”রা এত বিবক্ 

বুদ্ধিহীন, _তা”র! পণ্ডিত হয়ে কি করে? 
ক। কিছুই আশ্চর্য নয়। পাশ্চাত্য 

দেশের গাপিলিও, সক্রোঁটীস প্রভৃতিও এইরূপ 
ছিলেন। নিউটন এত চিন্তামপ্ থাকিতেন 

: আয়ুর্বেবেদ_ অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। [৩য় বর্ষ ৩য় সংখ্যা 

যে,আহার করতে ভূলে যেতেন। প্রকৃত 

পাগ্ডিত্যের সঙ্গে বিলাসিতা ও অর্থচিস্তার 

বিরুদ্ধ সম্বন্ধ। কবিরাজগণ যত বিলাসী ও 
অর্থশ্রিয় হ'তে লাগলেন, ততই তাদের পাণ্তিত্য 

কমে আসতে লাগল্্। ফলে আযুর্ধেদের 

ক্রমশঃ অবনতি ঘটলো । এখন এমন হয়েছে 

যে--একটা ফোড়া কাটতে হ'লে-__কি পিচ- 

কারি দিয়ে বাহে করাতে হ'লে আপনাদের 

দ্বারস্থ হতে হয়। 

ডাঃ। পিচকারী দিয়ে বাহে করান আগে 
ছিল নাকি? 

ক। (হাসিয়া) এখন তাই মনে হয় 

বটে, কিন্তু পিচকারী দিয়ে বাহে 'করাবার যে 

স্থন্দর নিয়ম আরুর্ধেদে ছিল, আপনাদের 
শাস্ত্রে তার সিকির সিকিও নেই। 

ডাঃ। বলেনকি? 

ক। বলি ঠিক। কেবল বাহো করা- 
বার জন্য পিচকারী দেওয়া নয়, পিচকারী দিয়ে 

অনেক রোগের চিকিৎসাও হ'ত। 

ডাঃ। অবাক কল্পেন আপনি ! রেক্ট্যাল 
ফিভিং (৪০৮1 09908 ) কবিরাজীতে 

ছিল নাকি? ্ 

ক। ছিল বৈ কি। এক বন্তিকেই 
শাস্ত্রে অর্ধেক চিকিৎসা--মতান্তরে সম্পূর্ণ 

চিকিৎসা বল হ'য়েছে। 

ডাঃ। বস্তিটাকি? 

ক। মলঘারে পিচকারী দিয়ে ওমধ 

প্রয়োগ করার নাম বস্তিপ্রয়োগ। আর 

মূত্রন্বার পথে ওষধ প্রয়োগ করার নাম উত্তর 
বস্তি। 

ডাঃ) আপনি আমার কৌতুহলী. ক'রে 
তুললেন দেখছি। তা” যখন ক'রে তুলেছেন, 
--তখন সব শোনাতে হবে আপনাকে । 
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ক। তাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্ত 
তা? হলে পঞ্চকর্্শ সবই শুনতে হয়। 

ডাঃ। হাহা পঞ্চকর্ম বলে একট! প্রবন্ধ 

প্রথম বছরের আমুর্ধেদে বেরিয়ে ছিল বটে। 

কিন্ত তাতে কেবল স্বেদের কথাই লেখা 

ছিল। 
ক। স্বেদ-_পঞ্চ কর্মের মধ্যে নয়, ওটাকে 

প্রাককর্্ম বলে। পঞ্চকর্ম্ের পূর্বে প্রথমে 
ন্নেহ পান করিয়ে স্বেদ দিতে হয়, তা*রূপর পঞ্চ 

কর্ম করতে হয়। 

ডাঃ। ন্নেহ পান কি? 

ক। স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে স্নেহ ছুই 

প্রকার। আবার ঘ্বত, তৈল, বসা ও মজ্জা- 

ভেদে স্নেহ চারি প্রকার। স্থাবরন্গেহের 

মধ্যে তিল তৈল ও জঙগম স্নেহের মধ্যে ঘ্ৃতই 

প্রধান। পঞ্চকর্ম কণ্রবাঁর পূর্বে প্রথমে 

রোগীকে ন্নেহ পাঁন ক'রাতে হয়। 

ডাঃ। আচ্ছ। নেহ পানের নিপ্নম কি? 

ক। নিয়ম নানারপ আছে, ক্রমশঃ 

বল'ছি। পূর্বে যে চা+র প্রকার স্নেহের কথা 
বলেছি, তার মধ্যে পিত্প্রধান ব্যক্তির পক্ষে 

ঘ্ৃত, বাত প্রধান ব্যক্তির পক্ষে সৈদ্ধব লবণ 

সংযুক্ত ঘ্বত এবং কফ প্রধান ব্যক্তির পক্ষে 

শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও যবক্ষার চূর্ণ সংযুক্ত 
স্বত প্রশস্ত। আর বুদ্ধি, স্থতি ও মেধা 

প্রার্থী ব্যক্তিগণের পক্ষে ত্বৃতই প্রশস্ত। 
গ্রন্থি (এই রোগে শরীরে গোলাকার 
গাইটের মত হয়) রোগ ও নালী ঘা! রোগে 

আক্রান্ত ব্যক্তি, ক্রিমিরোগী, শ্লেম্মরোগী, 

মেদোরোগী, বাসুরোগী, এবং ক্রুরকোষ্ঠ ব্যক্তি 
দিগের শরীরের লঘুত। ও দৃঢ়তার জন্য তৈল 
প্রয়োগ ক'রতে হন্ন। প্রবল বায়ু, রৌন্্র পথ 

পর্য্যটন, ভারবহন, স্ত্রী সংসর্গ ও ব্যায়াম বশতঃ 

পঞ্চ কর্ম । 
পলাশী 

৬১৫ 

পপ সী শিপ 

ক্ষীণ ধাতু ব্যক্তিগণের পক্ষে এবং রুক্ষ ক্লে 
সহ, অত্যগ্রি বিশিষ্ট এবং বায়ু কর্তৃক রুদ্ধ 

আ্োত ব্যক্তিগণের পক্ষে বসা ও মজ্জা হিত- 
কর। সন্ধি, অস্থি, মর্মপ্রকোষ্ঠে বেদনা 
থাকিলে এবং দগ্ধ আহত, ভ্রষ্টযোনি, কর্ণ ও 

মন্তকে যনতরণাযুক্ত বাক্তিগণের পক্ষের একমাত্র 
বস! ( চর্ধ্ি) হিতকর। 

ডাঃ। স্নেহ কি সকলকেই পান করান 
যেতে পারে? 

ক। না,তা? যায় না। এক নিময়কি 

সকলের পক্ষে খাটে? যাহাদের স্বেদ দিতে 

হবে-__বা যাদের শরীর বমন-বিরেচনের দ্বারা 

শোষণ করতে হ'বে__তা+দের পক্ষে, মদ্য, স্ত্রী 
ও ব্যায়ামাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে, চিন্তাশীল, বৃদ্ধ, 
বালক, দুর্বল কৃশ, রুক্ষ, অন্নরক্ত, অন্ন শুক্র, 

বায়ু পীড়িত, পুরাতন অভিধ্যন্দ নামক নেত্র 
রোগ, তিমির নামক নেত্ররোগ, হুঃসাধ্য রোগ 

গ্রস্ত এবং জাগরণশীল ব্যক্তির পক্ষে স্নেহ 

পান হিতকর। আর মন্দাগ্ি বিশিষ্ট, তীক্ষাগ্ি 

বিশিষ্ট, অতি স্থূল, অতি হূর্ববল, তৃষ্জ! ও মদ্ধা 

দ্বারা পীড়িত এবং উরুম্তম্ত, অতিসার, গলরোগ 

বিষরোগ, উদররোগ, মৃচ্ছা, বমি, অরুচি, শ্লেম্বা 
রোগ গ্রন্ত ব্যক্তিগণ ন্নেহ প্রযোগের অযোগা। 

যে সকল স্ত্রী অকালে প্রস্থতা হয়, তাহারাঁও 

স্নেহ পানের অযোগ্য । 

ডাঃ। মেহ পান সন্বন্ধে আরকি নিয়ম 

আছে? 
ক। নিয়ম অনেক আছে, তবে মোটা- 

মুটি এই । আর স্বত পানের পর উষ্ণ জল, তৈল 
পানের পর যূষ এবং বস! ও মজ্জ! পানের পর 

মণ্ড পান করিতে দিবার বিধি আছে, কিন্তু 

সকল প্রকার প্নেহ পান ক'রে গরম জল 

খাওয়। চলে, তবে রোগভেদে ভেলার তেল,চাল 

মুগরার তেল পাঁন ক'রে ঠা জল খেতে হয়। 



১১৬ আয়ুর্বেদ-__অগ্রহায়ণ,১৩২৫। [৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্য। 
সপ | ৩ আস | পজস সী | পি 

ডাঃ। ভেলার তেল খেতে হয় নাকি? | প্রমেহনাশক স্নেহ, পিস্ত সংস্থষ্ট বায়ুনাশক 
ক। সে রোগ ভেদে,--পঞ্চ কর্মের প্রাক | নেহ, ক্ষতস্থান কৃষ্ণবর্ণ কারক ন্নেহ, ক্ষতস্থান 

কর্থে ন়। সে কথা পরে ক্লব। স্নেহ পান | পাওুবর্ণকারক স্নেহ, দদ্র কিট্টিম নাশক ন্নেহ, 
সম্বন্ধে আর ছুই একটা কথা আছে-_প্রথমে | ইত্যাদি। কুষ্ঠ রোগে চাল যুগর! এবং 

বলি। স্সেহ পান ক'রে ছুটি উপসর্গ ঘটতে | ভেলার তেল পান করিবার বিধি আছে। 

পারে,_এক পিপাঁসা, দ্বিতীয় স্সেহ জীর্ণ না: ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সহিত স্নেহ পাক করিয়া 

হওয়া । স্নেহ পান ক'রে পিপাসা হ'লে গরম | প্রয়োগ করিতে হয়। 

জল পান কণ্রতে দিতে হয়। তাতে যদি] ডাঃ। তাই ত ব্যাপার ত বড় সোজা 
পিপাসার শাস্তি না হয়, তা” হলে প্রচুর | নয়! 

পরিমাণে গরম জল পান করিয়ে বমি করা'তে ক। ব্যাপার আরও অনেক আছে, 

হয়। এতে ম্নেহ পদার্থ নিঃসারিত হয়ে | ক্রমশঃ শুন্ুন। এইত গেল স্নেহ পান। স্নেহ 

প্পাসার শান্তি হয়। যদি স্নেহপদার্থ জীর্ণ | পানের পরেই স্বেদ দিতে হয়। 

না হয়ে থাকে, তা হলেও গরম জল পান ডাঃ। আচ্ছা কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগে যে স্নেহ 

করিয়ে বমি করা'তে ভয়। পরে কোষ্ঠ ; পানের কথা ঝল্লেন, তা'দের কি পরে স্বেদ, 

লঘু হ'লে পুনরায় স্নেহ পান করা”তে হয়। | বমন, বিরেচন্ নিষিদ্ধ । 

স্নেহ জীর্ণ হয়েছে কিনা_ সন্দ্তে হ'লে গরম ক। না নিষিদ্ধ কেন? স্নেহপান, 

জল পান করা উচিত। এতে দিত জীর্ণ হয় ূ স্বেদ, বমন, বিরেচন প্রভৃতি দ্বারা সংশোধন 
এবং উদগার বিশুদ্ধ ও অন্নে রুচি হ'য়ে থাকে । ) অনেক রোগে করতে হয়। কিন্তু বিস্তারিত 

ডাঃ। এইবার ভেলার তেল পান কর! | ভাবে সে সব কথা বলতে গেলে সমগ্র আয়ু, 

ব্যাপারট। কি বলুন। ৷ বে্দিই বলতে হয়। সেইজন্য আমি সাধারণ 
ক। পুর্বেই বলেছি, যে ন্নেহপানের । ভাবে পঞ্চকন্মের কথা ঝ'লছি। 

কখা! বলেছি সেটা প্রাক কর্মের জন্য । এ ছাড়া | ডাঃ। সাধারণ ভাবে কি? 

| 
নানা রোগে ক্লেপান করার বিধি আছে। ক। এই মনে করুন-_সুস্থ শরীরে প্রথমে 

জুশ্ত বলেছেন__-বহুরোগ ক্েহসাপ্য। পান, পঞ্চ কর্ম ক'রে তারপর, রসায়ন-_বাঁজীকরণ 
অনুবাসন, শিরোবস্তি (মাথার উপব চামড়ার , ওষধ সেবন ক*রতে হয়। তবে এভাবে 

ঠুলি রাখিয়া তাহা তৈলপুর্ণ করা) মস্তি ' বলতে গেলেও অনেক রোগের কথা আপনি 
তর্পণ, উত্তর বস্তি, নম্ত, কর্ণ পূরণ, অভ্যঙ্গ | এসে পৃড়বে। কেন না, যাদের বমন-বিরেচন 
ও ভোঁজন কার্যে ন্েহ প্রয়োগ করিতে হয়। | করা'তে হয়-- সে কথাত বলতে হবে। 

বাহুল্য ভয়ে কেবল কয়েকটীর নাম মাত্র বলা ডাঃ। আচ্ছা, ন্নেহপানের কথ! ত গুন. 

যাইতেছে । বথা, বিরেচক স্নেহ, বমনকারক | লাম। স্নেহ পানের পর স্বেদ। তা” শ্বেদের 

শ্নেহ, শিরো৷ বিরেচক স্নেহ. ছুষ্ট ব্রণনাঁশক ন্সেহ, ! কর্থ। প্রথম বছরের আফুর্ধেদে পড়েছিলাম । 

মহাব্যাধি বিনাশক স্নেহ, মৃত্ররোধনাঁশক স্লেহ, | এই গেল আপনার প্রাক্ কর্ম, এখন পঞ্চকর্দোর 

শর্করা ও অশ্বরী (পাথরী) নাশক স্নেহ, | কথা বলুন। 



ওয় বর্ষ ওয়.সংখ্য। ] 
স্পা সপ পপি ও পপি পাশিপ্পেশসস | সপসস্পীপসপিপস্প শপ পেস | শিস সপ 

ক। শ্নেহ ও ম্বেে প্রয়োগের পর 

প্রথমেই বমন করাতে হয়। যেদিন বমন 

করাতে হবে, তা”র পূর্বদিন রোগীকে মত্স্ত, 

মাংস. তিল প্রভৃতি কফের উৎরেেশকর পথ্য 

ভোজন করিতে দিবে। 

ডাঃ। তা'র মানে কি? 

ক। তার মানে এই যে, গ্ররূপ না করলে 

বমন কষ্টকর হয়ে পড়ে। 

ডাঃ। আচ্ছা তার পর? 

ক। তারপর দিন রোগীকে জান্ুতুল্য 
উচ্চ আলনে বসিয়ে প্রাতঃকালে বমনকারক 

ওঁষধ প্রয়োগ ক'রতে হয়। আবার রোগভেদে 

বমনকাঁরক গঁধধেরও ভেদ আছে। 

ডাঃ। সেকি রকম? 

ক। ঝলতে গেলে পুথি বেড়ে যাবে, যা 
হোক বলি শুনুন, কিন্তু তা বলবার আগে একটা 

কথা মনে প'ড়ে গেল। একবার আমার এক 

জন ডাক্তার-কবিরাজ বন্ধু বলেছিলেন, ওহে 

জোলাপের একটা কিছুই ঠিক পাই না, এক 

পঞ্জ কর্ম | ১১৭ 
শিস পপ পপ পপ এ সম শি সপ শাশপসপপ শ 

ডাঃ। আপনার ' সংসর্গে আমুর্ধেদের 
উপর আমার ভক্তি বেড়ে উঠছে। আগে 

আমি আয়ুর্কেদকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখতাম। 

ক।--অনেকেরই তাই হয়। ভিতরে 
কি আছে না দেখে দ্বণ। করাটা অনেকেরই 

হ্বতাব। কিস্তু আধুর্কেদ আলোচন৷ ক*রলে 
বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই আযুর্কেদকে শ্রদ্ধা ন! 

ক'রে থাকতে পারবেন না। অনেক অনেক 

মার্কিন, জার্মান ইংরাজ এবং ফরাসী পণ্ডিত 

শতমুখে আয়ুর্বেদের সুখ্যাতি ক'রেছেন। 

ডাঁ। কিন্ত একটা কথা বগি কবিরাজ 

মশায়, কিছু মনে করবেন না। আযুর্ধেদের 

উপর ভক্তি যতই বেড়ে যাচ্ছে, আপনাদের 

উপর ততই অশ্রদ্ধা হচ্ছে। কি জিনিসটাকে 

আপনারা কি ক'রে তুলেছেন। 
ক। আপনি যদি কাণ ছুটে মলে দিয়ে 

ছু'গালে ছ'টো চড় মেরে এ কথা বলতেন, তা 

হ'লেও রাগ বা ছুঃখ হতো মা। ক্রটি কেবল 

শুধু আমাদের একলার নয়, আমরা পুরুষান্ু- 

জনকে যে মাত্রায় দিই__তার কিছুই হয় না ; ক্রমে দোষী। একথা যখন মনে করি তখন 
সেই মাত্রায় অন্ত লোককে দিলে বেশ কোষ্ঠ | আপনা আপনি গালে-মুখে চড়াতে ইচ্ছা হয়। 

শুদ্ধি হয়, আবার অপর একজনের সেই মাত্রায় 

অতিরিক্ত দাস্ত হয়। 

ডাঃ1 যাক এখন আপনি রোঁগভেদে 

বমনকারক ওষধ প্রয়োগের কথা বলুন। 

ক। বলছি, আর একটু ব'লে নিই, 

| 
1 

ডাঃ। আপনি কি উত্তর করলেন? ূ 

ক। আমি বললাম, দেখ হে সেটা | দাঁড়ান। আমাদের দোষত স্বীকার করলাম! 

জোলাপের দোষ নয়, এক রকম জোলাপ যদি কিন্তু দেখুন, আপনাদের মধ্যে অনেকে আযুর্ব্বেদ 

সকল রোগে আর সকলের শরীরে সমানভাবে ' না জেনে বা জেনেও ইচ্ছাপূর্ববক আমুর্ষেদীয় 

কাজ করতো,তা৷ হ'লে আত্রেয় খষি কষ্টশ্বীকাঁর | চিকিৎসকেও অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। 

করে ছয় শত জোলাপের উল্লেখ করতেন না । | আপনিও তা*র একজন ছিলেন। . 
ডাঃ।--বলেন কি ছয় শত রকম জোলাপ! ডাঃ1 আমাদের অনেকের এই দোষ 

ক।--সেটাও কেবল দিগদর্শন মাত্র । 

চিকিৎসক ইচ্ছা ক'রলে আরও ছয়শত কোন্ 

না কল্পনা ক'রে নিতে পারেন। 

মুক্তকঠে স্বীকার করেছি। কিন্তু অনেকে 

আয়ুর্বেদে শান্ত্রকে খুব ভক্তির চক্ষে দেখেন__ 

একথাও মানতে হ'বে। 



১১৮ আয়ুর্যেদ--অগ্রহাকণ, ১৩২৫। [৩য় বর্ষ, ওয় সংখ্যা. 

ক। নিশ্চয়, আর এর জন্যে তাদের 

কাছে যে আমরা কতদূর কৃতজ্ঞতা” বলে 

বোঝাবার নয়। 

ডাঃ। থাক সে কথা, আপনি এখন যা, 
বলছিলেন, বলুন। 

ক। হাঁ বলছি। ঘোষার ফল ও পুষ্প 

জর, শ্বাম। হিকারাগে, (তিত_লাঁউ 

কাস, শ্বাস, কফজ বমি, পিপাসা, কফজরোগ 

ও মুচ্হগারোগে, ঘোসার পুষ্প, ফল ও পল্লব 
বিষহুষ্টি, গুল্ম, উদর, কাস, বাতশ্লেক্সজ রোগ, 

কঠগত ও মুখগত, কফছুষ্টি, কফজনিত রোগ 

এবং কষ্টসাধ্য ও বহুদিনস্থায়ী রোগে, কুড়চি 

হৃদ্রোগ বাতরক্ত ও বিসর্প রোগে, শ্বেত পুষ্প 

কুষ্ঠ, পা, শ্লীহা, শোথ, গুন্স ও সংযোগ 
বিষজাত রোগে এবং মদন ফল অধিকাংশ 

রোগে বমন কার্য্ের জন্ঠ প্রয়োগ কর! যাইতে 

পারে। আমি আপনাকে নিতান্ত সংক্ষেপে 

বলিলাম, বমনকারক বহুবিধ দ্রব্য আছে এবং 

প্রত্যেকের প্রয়োগ-কল্পনাও নানাপ্রকারে 
করা যাইতে পারে। এক তিতলাউয়ের ৪৫টা 

যোগ কল্পনা করা হইয়াছে; তন্মধ্যে আটটা 
ছুপ্ধ সহ; স্ুরাখণ্ড সহ ১টা, দধিমণ্ড সহ 

একটী, তত্র সহ একটা, যাহাতে আত্রান লইলে 
দাস্ত হয়--এরূপ অবস্থার রোগে একটা 

ংস যোগে একটা,তৈল যোগে একটা, বর্ধমান 

(ক্রমশঃ মাত্রা বৃদ্ধি করা) ও আসব যোগে 

ছয়টা, ঘ্বত সহ একটা, যষ্টিমধু প্রভৃতির কাথ 
সহ নয়টা, ব্তি ক্রিয়ার জন্য আটটা, লেহযোগে 
পাঁচটা, মন্থ (জলে গোলা ছাতু ) যোগে একটা 
ও মাংস রস যোগে একটা প্রয়োগ করিবার 

কল্পনা কর! হইয়াছে। প্রত্যেক বমন কারক 

দ্রব্যেরই এইরূপ বিবিধ কল্পনা করা হইয়াছে। 
ডাঃ।--এষে বিরাট ব্যাপার দেখছি । ইচ্ছে 

হ/চ্চে যে, আযুর্ধেদ আগাগোড়া পড়ে ফেলি। 
(ক্রমশঃ ) 

বিবিধ সংবাদ । 
স্প৪ 8০ শপ 

কাশী আয়ুর্ধবদ সম্মিলনী ।-___ | কাধ্য বিবরণী পাঠ করিয়া দেখিলাম__লুণ্ত 

গত ১৭ই কার্তিক ৬কাশীধামে বাঙ্গালীটোলা প্রায় শল্য ও রসায়ন শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার ও 

স্কুল গৃহে প্কাশী আয়ুর্বেদ সম্মিলনী” ২য় | উন্নতি সাধন করাও সম্মিলনীর উদ্দেশ্ত। এ 

বার্ধিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। তারত | উদ্দেশ সে সাধু সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র 
ধর্ম মহার্গুলের জ্ঞানানন্দ স্বামী সভাপতি ূ 

নির্বাচিত হুইয়াছিলেন, কিন্তু তাহারই আদেশে 

পণ্ডিত শ্রীবুক্ত রামচন্দ্র নায়ক মহাশয় সভা- 
পতির আসনে উপবেশন করেন। 

চিকিৎসা” শীর্ষক সংস্কত প্রবন্ধ এবং “ভারত- 
বর্ষে আযুর্বেদ চর্চা” নামক বাঙ্গালা প্রবন্ধ 

সন্দেহ নাই। 

ইনফয়েগ্জা মহামারী ।__-কলিকাতা 
এবং মফঃম্বণের অনেক স্থানেও ইনফুয়েঞ্জা 
মহামারীর আকার ধারণ করিয়াছে । কলিকাত! 

মিউনিসিপ্যালিটা এ জন্ত গ্রস্ত অর্থ ব্যয়পূর্ববক .. 
প্রকৃতিপুঞগ্জকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছেন, 

পঠিত হইয়াছিল। আমরা ইহার বার্ষিক | কিন্ত মফঃম্ঘলের অনেক স্থলে আদৌ স্ুচিকিৎ- 



৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্য। ) বিবিধ সংবাদ । ১১০৯ 

সক মিলিতেছেনা। কলিকাতার কুল কলেজ | তাহাই অবলম্বনে লিখিত, সেই সঙ্গে ইহার পূর্বব- 

গুলি শারদীয়া পুজার অবকাশের পর হু*বার 
বন্ধ হইয়াছে। আমাদের অষ্টাঙ্গ আমুর্বেদ 
বিদ্ভালয়ও এই উপলক্ষে ১৫ই অগ্রহায়ণ পথ্যন্ত 

খোলা হয় নাই। 

কলিকাতায় মড়ক ।-_কলিকাতার় 
ইনফুয়েঞ্া রোগে কিরূপ লোঁকক্ষয় হইতেছে 
এক সপ্তাহের হিসাব হইতে তাহা উপলব্ধি 
হইবে। নবেম্বর মাসে ১১ই ৭৬, ১২ই ৭০১ 

১৩ই ৬১১ ১৪ই ৬২, ১৫ই ৫৯, ১৬ই ৫৯, ১৭ই 

৫১ জন এই মহামারীর প্রকোপে ইহলীল! 

সাঙ্গ করিয়াছে । 

সিন্বিয়ার রাজমাতা! |__আমাদের 
পাঠকবর্ণ শুনিয়! সুখী হইবেন, _সিন্ধিয়ার রাজ- 
মাতা উত্তরোত্বর আরোগ্য লাভ করিতেছেন, 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ব 
এম-এ এমবি অতি শীগ্রই স্বদেশে 
প্রত্যাগত হইবেন। 

আয়ুর্বেদ সভী।-_গত ২৯শে 
কার্তিক কুমারটুলী গঙ্গাপ্রসাদভবনে কলি- 
কাতা আফুর্কেদ সভার ৮ম বার্ষিক ৪র্থ সাধারণ 

অধিবেশন হইয়া! গিয়াছে । কবিরাজ শ্রীযুক্ত 
শীতলচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ব “বৈদ্যক চিকিৎ- 

সার উন্নতি সাধন” এবং কবিরধজ শ্রীযুক্ত 

সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন “আযুর্ববেদে _ 

থগ্ডগ্রলয়* শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। 

য় প্রবন্ধটি পাঠ করিবার পূর্বে স্থায়ী মভাপতি 
মহাশয় এ প্রবন্ধ পাঠের সময় পর্য্যন্ত কবিরাজ 

যুক্ত শীত্তলচন্্র চট্টোপাধ্যায় মহাঁশয়কে সভা- 
পতির পদে বরণ করেন। ২য় প্রবন্ধটি শল্য 
চিকিৎসার অভাবে অষ্ঠাঙ্গ অযুর্কেদের অংশ 
অর্থাৎ থণ্ড সকল যে বিলয় প্রাপ্ত 

হুইয়াছে-- 

বর্তী অধিবেশনের পঠিত প্রবন্ধের সমালোচন। 

সন্বন্ধেও যে সকল কথা বলা! আবশ্তক, তাহারও 
উল্লেখ করিয়! লিখিত হইয়াছিল। ণবৈদ্যক চিকিৎ- 

সাব উন্নতি সাধন”, প্রবন্ধেও শল্য চিকিৎসার 
প্রয়োঞ্জনায়তা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছিল। 

শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি রায় 8.4. কবিরাজ শ্রীযুক্ত 
স্থরেন্্রকুমার কাঁব্যতীর্থ এবং কবিরাজ শু)যুক্ত 

হরমোহন মন্ভুমদাঁর মহাশয়গণ এই উপলক্ষ্যে 
যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহ! বড়ই যুক্তি- 
পুর্ণ। কবিরাজ শ্রীযুক্ত শরচ্চন্ত্র শান্রী সাংখ্য- 
ব্যাকরণতীর্থ মহাশয়ও এ সম্বন্ধে অনেক সার- 
গর্ভ কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি “আুর্বেদে 

খণ্ড প্রলয়” নামকরণের জন্য যে সকল কথা-_ 

বলিয়াছিলেন এবং এঁ প্রবন্ধে কলিকাতার 

কোন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকের কথার উত্তর দেওয়। 

হইয়াছে বলিয়া “ই প্রবন্ধ পাঠ করিতে 

দেওয়া উচিত ছিলনা'_প্রভৃতি যে সকল কথ 

বলিয়াছিলেন তাহার জন্য আমর বাঁন্তবিকই 
আশ্চর্য হইয়াছি। স্ভায়শান্্ সম্বন্ধে এ 

প্রবন্ধের নামকরণ “আযুর্ধেদে খণ্্রলয়”” 

হওয়া! যুক্তি বিরুদ্ধ হইলেও “খণ্ড শবের অর্থ 

“অংশ” করিলে নামকরণ কখনই অসঙ্গত হয় 

নাই। তাহার পর কবিরাজ শরচ্চন্ত্র কি 

বলিতে চাছেন যে, এ সভার প্রত্যেক সভ্যই 
কলিকাতার শ্রেষ্ট চিকিৎসকগুলি যাহবলিবেন, 
তাহাই অবনত শিরে মানিয়৷ চলিবেন! 

যদি ইহাঁই সভার উদ্দেস্ত হয়, তাহা! হইলে 

কোনো আত্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিই ধঁ সভাস্ব 
সভ্য নাম লিখাইতে রাঁজি হইবেন ন| । শরচ্চন্জ্র 

অসাধারণ পণ্ডিত, কিন্তু ওরূপ অসঙ্গত কথা 

বলিয়। তিনি বাস্তবিকই আমাদের মনে একটা 
আতঙ্ক সঞ্চারের সম্ভাবনা! করিয়া দিয়াছেন। 



১২০ আয়ুর্বেদ--অগ্রহায়ণ, ১৩২৫। [ ৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্য। 
স্পা 

আমুর্ধবেদ সভার উদ্দেশ্য ।__ 
এই সভার উদ্দেশ্তের প্রথমেই লিখিত পাছে--. 
বিবিধ উপায়ে অষ্টাঙ্গ আযুর্বেদশাস্ত্র-প্রসার, 
আরুর্কধেদীয় চিকিৎসক ও চিকিৎসা প্রণালীর 
উন্নতি সাধন এবং সর্বত্র নানারূপে আযুগ্বেেদীয় 
চিকিৎসার গৌরব ঘোষণ! এই সভার উদ্দেস্ঠ 1৮ 
ইহারপর এই উদ্দেশ্ত :সিদ্ধির উপায় নিদ্ধারণে 
লিখিত আছে “(খ) উদ্দেশ্তের অনুকুল বিষয় 
সমূহের আলোচনা ।” এ অবস্থায় 'আমুর্ধেদে 
খণ্ডপ্রলয়” শীর্ষক প্রবন্ধ উদ্দেশ্তের প্রতিকুলে 
নহে--ইহা শরচ্চন্দ্রের মনে করা উচিত, কেননা 
অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রসার যখন ইহার 
উদ্দেশ্ত, তখন সেই উদ্দেশ্তের অন্ুকুলে যিনি 
এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন, তাহাকে উহা! পাঠ 
করিতে দেওয়া উচিত ছিলনা--এ কথা বলায় 
সত্য সতাই প্রবন্ধ পাঠকের মর্যাদার হানি কর! 
হইয়াছে কিন! এবং তাহার ফলে এখন হইতে 
ষাহারা কলিকাতার শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদিগের 
মতের বিরুদ্ধে কথা বলিতে পারিবেন না, 
তাভাদের আর এ সভায় প্রবন্ধ পাঠ কর! 
উচিত কিনা-সে সম্বন্ধে ভাবিবার 

বিষয়। 

প্রবন্ধ প্রেরণের কথ! ।--কবিরাজ 
শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন ইহার 
পূর্ববর্তী অধিবেশনে যে 'আযুর্ষেদীয় চিকিৎসা” 
শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা 
কবিরাজীর গৌড়'মি প্রবন্ধ হয় নাই। ইহার 
পর তিনি যখন আবার প্রবন্ধ পাঠ করিবার 
জন্ঠ সম্পাদক ও সভাপতি মহাশয়কে লিখিয়া 
পাঠাইলেন, তখন সভাপতি মহাশয়ের নিকট 
হইতে উত্তর আসিল,তিনি বর্তমান 
অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিবেন, কিন্তু 

সম্পাদক মহাশর লিখিয়! পাঠাইলেন -তাহাকে 
প্রবন্ধ পাঠের ৩৪ দিন পূর্বে প্রবন্ধ তীহার 
নিকট প্রেরণ করিতে হইবে। কবিরাজ 

সতাচরণ ইছার উত্তর দিলেন, তিনি একপ 
সর্তে প্রস্কত নহেন। সে পত্রের. আর উত্তর 

আমিল না। ছাপান কার্ডে তাহার প্রবন্ধ 
পঠিত হইবে বলিয়া পরদিনই উত্তর আদিল। 

যথাসময়ে প্রবন্ধও পাঠ করা হইল। প্র গ্রবন্ধে 
১ম দ্রিনের পঠিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে সমালোচনার 

যে উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে-_ কবিরাজ সত্যচরণ 
পত্র লিখিবার সময় সে সকল কথা জানাইয়৷ 
ছিলেন। এ অবস্থায় তখনই তাহারা আপত্তি 
করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাও করা উচিত 
নহে এবং সেই জন্তই তাহার! আপত্তি করেন 
নাই বলিয়। আমরা মনে করি । আর নিয়মা- 

বলীতে যদিও “প্রবন্ধ পাঠ করিবার পূর্বে তাহা! 
বা বিশেষ আলোচনার সুচন! পাঠানর কথা যাহা, 
নিয়ম বদ্ধ আছে,কিন্ত তাহার সহিত কোনে আত্ম- 
মর্য্যাদা-জ্ঞানবাক্তিই একমত হইবেন না। অচিরে ত্র 
নিয়মটি তালিক! হইতে কাটিয়া দেওয়া উচিত। 

সভাপতির মন্তব্য ।_স্থারী সভাপতি 
মহাশয় সে দিন :সভাপতি বদল করিয়া 
বক্তার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার 
বন্ততা যেরূপ পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সেইরূপ হৃদয়গ্রাহী 
হইয়াছিল । তিনি যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, 
তাহার সার মর্শ--তিনি শল্য চিকিৎসার 
বিরোধী কোনোকালেই নহেন, বরং শল্য 
চিকিৎসা শিক্ষা না করিলে, কাহারও সুচিকিৎ 
সক হইবার অধিকার থাকেনা, তবে কা 
চিকিৎসার ষে সকল গলদ চলিতেছে, আগে 
সেই সকল দূর করা কর্তব্য। প্রবন্ধপাঠক 
প্রথমদিনের প্রবন্ধে কায় চিকিৎসার ষে সকল 
গলদের কথ! বলিয়াছিলেন,-.কবিরাজ শ্রীযুক্ত 
হামাদাস বাচম্পতি মহাশয় সে সম্বন্ধে বলেন, 
«আমি এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিতে 
পারি, কিন্তু এখানে আফুর্কেদব্যবসায়ী ভিন্ন 
অনেক ব্যিক্নী লোকও রহিয়াছেন, তাই 

*ভয়ে ভয়ে বলি--কি বলিব আর, 
তা,ন। হলে শুনাতাম বীণার বঙ্কার।” 

ফলে আমরা কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্তামাদাস 
বাচম্পতি মহাশয়ের মত স্ুপঞ্ডিত ব্যক্তি যে 
শল্য চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 

অন্ভিমত প্রকাশ করিয়াছেন. তাহার জন্য 
এ প্রবন্ধ পাঠ.সার্থক হইয়াছে বলিয়া! মনে 
করিতেছি। এ গ্রবন্ধ বর্তমান সংখ্যার 
স্থানাস্তরে প্রকাশিত হইল। 

ছাট ০১১ ৯০৯ 



গ্রাহকদিগের প্রতি সবিনয় নিবেদন-_ 
পআত্্বেদেশর ' তৃতীয় বর্ষ চলিতেছে কিন্ত এখনো অনেকের নিকট ২য় বর্ষের সুলয বাঁকী। 

সেইজন্য মফাম্ুলের গ্রাহকদিগের নিকট ভিঃ পিঃ করিয়! এবং কলিকাতার গ্রাহকদিগের নিকট 
বিল পাঠাইয়! ২য় বর্মের নূল্য প্রাপ্তির বন্দোবস্ত করিতেছি। সকলেই ক্বপাপূর্ব্বক ভিঃ পিঃ 
প্যাকেট ঝ বিল, গ্রহণ ক্রিয়! ২য় বর্ষের মুল্য প্রদান করেন, ইহাই বিনীত প্রার্থনা । ধাহাদের 
নামে এখনো ভিঃ পিঃ পাঠান হয় নাই, তাহাদের নামে আগামী ৭ই পৌষের মধ্যে পৌষ মাসের 
“আরুর্ষেদ* ভিঃ পিঃ করা হইবে |. বীহারা ভিঃ পিঃতে মূল্য দেওয়ার পরিবর্তে মণিঅর্ডারে 
মূল্য পাঠান সুবিধাজনক মনে করেন, তাহার! দয়! করিয়! ৭ই পৌষের পূর্বে যাহাতে আমরা 
মণিঅর্ডার পাই তাহার বন্দোবস্ত করেন, ইহাই অন্থরোধ। 

ঘে সমস্ত সহৃদয় গ্রাহক প্রতি বর্ষে অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়! অশ্নুগৃহীত করেন, তাহাদের মধ্যে 
যাহাদের অগ্রিম স্কু্ এখনে! পাওয়া! যায় নাই, ক্কপাপূর্ব্বক তীহারাও তৃতীয় বর্ষেব "মূল্য ৩/%০ 
সত্বর মণিঅর্ডার যোগে প্রেরণ করেন-_এঝন্ও তাহাদের করুণ দৃষ্টি আকর্ষন করিতেছি। 

কার্য্যাধ্যক্ষ “আয়ুর্বেদ 1” 

পৌষের সুচী। 
বিষয় লেখকের নাম পৃষ্ঠা 

১। কাজের কথা--কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যুচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন *** ১২১ 
২। আফুর্ধেদের প্রভাব-_শ্রীতারকনাথ' বিশ্বাস ৮ ১২৩ 

৩। অক্ত্রোপচার-_-ডাঃ শ্রীসত্যজীবন ভ্টাচার্য্য ৮, ১২৬ 
৪। রোগের কারণ ও নিরাকরণ উপায় _-ভ্রীসতীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ... ১৩২ 
৫। পৌষ পার্বণ--কবিরাজ শ্ীরজবল্লভ রায় কাব্যতীর্থ . *** ১৪৩ 
৬। ডাক্তারের ডায়েরী__শ্রীজগবন্ধু গুপ্ত এল,"এম্, এস. *** ১৪৫ 
৭ ইন্জিয়ের শক্তিহাস--কবিরাজ শ্রীত্রজবল্লত রায় কাবাতীর্থ রঃ ১৪৯ 
৮। বিব্ধি সংবাদ ঢা রর ১৫৮ 

«“আয়ুর্ধেদে”র নিয়মাবলী । 
“আযুর্বেদের” অধ্রিম বার্ষিক মুল্য ডাক মাগুল | প্রবন্ধ লেখকগণ কাগজের এক পৃষ্ঠার পরিষ্কার 

সহ ৩%৭ ॥ ফবসের প্রথম সপ্তাহে ইছ! প্রকাশিত | অক্ষরে লিখিত্বা পাঠাইবেন। ডাক টিকিট ন। 
হর়। কেহ ফোমেো মাসের 'কাগজ' না! পাইলে | পাঠাইলে অমনোনীত প্রবন্ধ সকল ফেরৎ দেওয়! 

, সেই মাসের মধ্যে সরা দিবেন, নতুব। পুনরায় মুল্য | হয়ন1। 
দিয়! সেই সংখ্যা লইতে হইবে। বিজ্ঞাপন দিবার নিয়ম ।---এক বৎসরের চুক্তিতে 

আঁঙ্িনে ইহীর বর্ধীরত্ত, এজন যখদই ইহার | ১ পৃষ্ঠ।% অর্ধ পৃষ্ঠা ৪* সিকি পৃষ্ঠ ২৮* এবং 
গ্রাহক হউন, গ্রতিবর্ষের আঙ্বিন হইতে ইহ] লইতে | অষ্টাংশ পৃষ্ঠা ১৪* টাক। কতীরের বিজ্ঞাপনে প্রতি 
হইবে। পেজ ১০. টাক] । 

কোে। বিষয়েস্র জন্ত প্র বিখিতে হইলে গ্রহক কবিরাজ প্রীহরিগ্রসঙ্গ রায় ক 
নখর উল্লেখ রত হয়, নতুব! সে পের কোনো বসার 
কার্ধা হয় না। কাধ্যাধ্যক্ষ। 
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বিনাখুল্যে 
লাভের কথা। 

( উপদেশ পূর্ণ অপুর্ধব গল্পের বই) 
বিশেষ লাভ হইবে! যিনি ৪ খানি গ্রামের 8 জন তও্রলোকের ইহ! পাঠ করুন, 

নামু ধাম পরিষ্কার ভাবে লিখিয়! 
উপহার পাঠান হইবে। 

পাঠাইবেন, তাহাকে ,বিনামুলো ও মাগুলে ১ খুনি 

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান. 

এইচ, ব্যানাজ্জি 4 কো 



আয়ুর্বেদ 
মানিকপত্র ও নমালোচক। 

সস উহ পপ পি 

বঙ্গাব্দ ১৩২৫--পৌষ। ৩য় বর্ষ । | ৪র্ঘ সংখ্য। 

পা 

কাজের কথা। 
৫ 

স্বাস্থ্যরক্ষা |_ স্বাস্থ্যই সকল সখের 
মূল। স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে না পারিলে ধর্ম 

,বল, অর্থ বল, কাম বল, আর মোক্ষের কথাই 
বল--কিছুই লাভ করিবার উপায় নাই। 

আর্যাখষিগণ এই জন্তই সর্বাগ্রে স্থাস্থা 

যাহাতে অবাহত থাকে-__নীরোগ ও সুস্থ 

দেহে যাহাতে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারা 

যায়-আমাদের দৈনন্দিন কর্তবোর ভিতর 

দিয়াই তাহার বিধি সকল প্রবর্তিত করিয়া 

গিয়াছেন। সে সকল বিধি এখন আমরা 

আর মানিয়া চলিনা। ফলে শ্রধিকাংশ 

বাঙ্গালীই যে এক্ষণে এত রোগজীর্ণ--তাহার 
প্রধান কারণই তাহাই । 

ক রঃ সঃ 

সেকালের বাঙ্গালী ।--সেকালের 
বাঙ্গালী এখনকার মত বিলাসিতার ধার 

মোটেই ধারিত না। বিলাসি হইবার উপায়ও 
তখনকার দিনে বুবি বাঙ্গালীর এতটা ছিল 

আবরার. সস 

না। তাহার কারণ-__সেকালের অধিকাংশ 

বাঙ্গালীই আশৈম্ব মরণ পর্যন্ত পল্লী- 

জননীর ক্রোড় ছাড়িয়া সহরের সম্পদ উপলব্ধি - 

করিবার সুযোগ পায় নাই। চাকরি তখন- 

কার দিনে অধিকাংশ বাঙ্গালীকেই করিতে 

হইত না, ফলে অধিকাংশ-_বাঙ্গালী সন্তান 

সেকালে ক্ষেতের ধান, বাগানের তরকারী, 

পুকুরের মাছ এবং গোয়ালভরা গাঁভার ছুগ্ধে 

উদরপৃত্তি করিয়া নিরুদ্বেগ চিত্তে জীবনযাত্রা! 

নির্বাহে সমর্থ হইতেন। 

খঁ স শু 

একালের কথা ।-__ একালের বাঙ্গী- 
লীর সে সকল বাবস্থা একেবারে বদলাইয়া 

গিয়াছে । ক্ষেতের ধান, বাগানের তরকারী, 

পুকুরের মাছ এবং গোয়ালভর। গাতীর 

ব্যবস্থা করিতে একালেও ধখহারা সমর্থ, সহর 

বাসের স্পৃহা বলবতী হওয়া ত্তাহারাও সে 
সকল বিসর্জন দিয়াছেন। ফলে এখনকার 
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দিনে চাঁকরি”ই হইয়াছে অনেকের জীবনযাত্রা 

নিব্বাহের উপায়। কিন্তু সত্য কথা কহিতে 

গেলে -সে চাঁকরিলব্অর্থে সহরে, থাকিয়া 

সেকালের মত স্বচ্ছলভাবে সংসার যাত্রা 

নির্বাহ করা অনেকের পক্ষেই কঠিন হইয়া 

উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর, স্বাস্থ্য হানির ইহাও 
একটা কারণ। 

ঈ রং ১ 

দৈনন্দিন কম্ম |- সেকালের বাঙ্গাণী 

যখন চাকরী করিতে জানিতনা,--তখন 

তাহাদের দৈনন্দিন কম যে ভাবে নির্বাহিত 

হইত, এখন তাহারও যথেষ্ট পরিবর্তন ঘট- 

য়াছে। সে অতি প্রত্যুষে শধ্যাত্যাগ, সর্বাঙ 
তৈলাক্ত করিয়া সে প্রাতঃন্নান, সে পুজা 

আহিকে চিত্শুদ্ধির ব্যবস্থা, শান্ব-পুরাণাির 

আলোচনায় সেকালের মত বৈকালিক সমক় 

ক্ষেপণ, সন্ধ্যার !পর মক্তপিস্ বসাইয়া কিছুক্ষণ 

গীতৰাগ্ে আনন্দ উপভোগের ব্যবস্থা একালে 

সমস্তই তিরোহিত হইয়াছে । সে সকল করি- 

বার সময়ও এখন কাহারও নাই, সে প্রবৃত্তিও 
এখন লোপ পাইয়াছে। বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানি 

হইবে না তো হইবে কাহার ? 
নী ১ গ 

বিলাসিতায় স্বাস্থ্যহানি ।-সে 
সকল ব্যবস্থা তো বাঙ্গালীর নিকট হইতে লোপ 

পাইয়াছেই--তা” ছাড়া বাঙ্গালী এখন সর্ব 

প্রকারেই ঘোর বিলাসি হইয়া পড়িয়াছে। 
আগেকার বাঙ্গালী দণক্রোশ পথ চলিতেও কষ্ট 

বোঁধ করিতেন না, এখনকার বাঙ্গাণীর এক 
পোয়া পথ চলিবারও ক্ষমতা নাই। ঝাহারা 

সহরে থাকেন, তাহাদের অর্ধপোয়৷ বাইতে 

হইলেও ট্রামের দরকার | আগেকার মত সে 

পাপা পাপা পপ পপ পপপ্তসপস 

সপ পাত অপ্পসপীিসপাপ সপ ্প্ড 

যেন দ্বণাজনক হইয়া পড়িয়াছে। সাবান এখন 

“বাবু দের তৈলের স্থান অধিকার করিয়াছে। 

সেকালের “কেওরা” আতরে” এখন আর 

কাহারও মন উঠে না, নানারূপ বিলাতী 
সেণ্টে তাহার স্থান পুর্ণ হইয়াছে । তামা- 

কের ব্যবহারট1 একেবারে উঠিয়া না যাইলেও 

সিগারেটের চলন--তামাক অপেক্ষা দশগুণ 

_ দশগুণ বলিলেও বোধ হয় কম হয়-_-বিশ- 

গুণ বাড়িয়া গিয়াছে । আর চা, সোডা-- 

লেমোনেডের কথা তো আমরা অনেকবারই 
বলিয়াছি। ফলে বাঙ্গালা পূর্বাপেক্ষা এখন 

অর্থের মুখ অধিক দেখিলে সাবেক পদ্ধতি 

ছাড়িয়া বাঙ্গাণী এখন যে সকল পদ্ধতিতে 

চলিতে শিখিয়াছে, তাহাই তাহার স্বাস্থ্যহানির 

কারণ । 

০ খ ০ 

মহিলাদিগের কথ! |- শুধু পুরুষ 
দিগের কথা নহে-__বর্তমান সময়ে -বাঙ্গালী- 

মহিল'গণেরও স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। অনেক 

স্থলে তাহারও প্রধান কারণ- তাহাধিগের 

শারীরিক পরিশ্রমের অভাব। অনেক “বাবুই 

এখন অদ্ধার্গিনীপিগকে বিবি” করিয়া তুপিতে 

চাহেন। ফলে অনেক সংসারেই এখন 

উড়িয়া বা বাকুড়া-মেদিনীপুরের 'বামুনঠাকুর? 

ঢুকিয়ছে। বি-চাকরেরও অভাব নাই। 

কাজেই সেকালের মত মহিলাদ্দিগকে ভোরে 

উঠিয়া ছড়া ঝট দিয়া, আঙ্গিনা পরিষ্কার 

করিয়া, থালা-বামন মাজিয়া আর রন্ধনাদির 

কার্যে ব্যাপৃত থাঁকিতে হয় না। কাঁজেই 

“বাধু দিগের মত বাঙ্গালী 'বিবিরাঁও, এখন 

শারীরিক পরিশ্রম একেবারে ছাড়িয়া 

দিক্াছেন। বাবুর! চাকরির জন্ত-_মাঁনসিক 

তৈল মর্দনের ব্যবস্থাও এখন অনেকের নিকটই | শ্রম করেন, আর “বিবিরা* নাটক-_নবেল 
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পাঠে তাহাদের সে শ্রমের অংশভাগিনী হইয়া 
থাকেন। কাজেই বাঙ্গালী এখনকার দিনে 

এত হিষ্টিরিয়ারোগাক্রান্ত। আজকাল প্রসব ; রক্ষা যেএকেবারেই অসম্ভব, বিলাসি-__বাঙ্গালী- 

করাইবার জন্তও এত যে ধাত্রীবিশারদ | গণ এ কথা বুঝিতে চেষ্টা করুন। বুঝিয়' 

চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়-_তাার কারণও | সংসার পরিচালনার প্রত্যেক বিষয়েই পর 

ইহাই। বাঙ্গাপী এ সকল কবে বুঝিবে ? মুখাপেক্ষী না ইয়া, নিজেরা কর্মঠ ভইভে 
ক & ক চেষ্টা করুন এব সঙ্গে সঙ্গে পুরমহিলাদিগকে ও 

দেশের ভবিষ্যৎ | ফলে দেশের ৷ কর্মনিরতা করিতে প্রয়াঁসপরাঁয়ণ হউন,__ 

অবস্থা ক্রমেই যেরূপ শোচনীয় হইয়া পড়ি-। তবেই আবাব বাঙ্গাণী পুরু ও মহিলাগণের 

তেছে তাহাতে বাঙ্গালী মাত্রেরই আব নিশ্চিন্ত ! স্বাস্থ্যোন্নতি সম্ভবপর হইবে, নতুবা দেশের 

থাঁকা কর্তব্য নহে। নানারূপ বোঁগ-তাঁডনে । ভবিষ্যৎ বে ক্রমেই তমসাচ্ছন্ন হইয়া! উঠিবে, 

বাঙ্গালী পুরুষ ও মহিলাদিগেন দেহ যেৰপ | তাহাতে আর সন্দেভ নাত্র নাই। 

ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে বাঙ্গালী | জীদতাচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন । 

স্পস্ট সপ পপ 

মাজ্রেরই আত্মরক্ষার জন্য চিন্তাশীল হওয়া 

কর্তব্য। শারীরিক শ্রম না করিলে স্বাস্থ্য- 

পার খারা খারা 

আয়ুর্ষেদের প্রভাব। 

বৈদ্য চিকিৎসার-সাফল্য । 

কচ 

* (দ্বিতীয় প্রস্তাব । ) 

আমাঁদেব তখন পূর্ণ যৌবন। মনে পূর্ণ; পরিচর করাইয়া দিল। আমরা দ্বিগুণ 
সাধ, প্রাণে পূর্ণ শাস্তি, সংসারে পুর্ণ সুখ । | উৎসাহে_ মাতৃভাষার সেবা আবন্ত করিয়া 

হঠাৎ মাথায় খেয়াল চাঁপিল--একখানি মাসিক | দিলাম। 

পত্র বাহির করিতে হইবে । রাঁধাজীবন তখন বন্ধবর *** বাবু তখন ছোট গল 

নৃতন কবিতা পিবিতে শিথিয়াছে ; আচাধা | লেখেন। যৌব্রনে বিপত্বীক হইয়া তাহার 

অক্ষয়চন্দ্র-_সেই কবিতা প্সাধারণীতে” ও । হৃদয় সঞ্চিত প্রেম গাঢ় হইতে গাঁঢ়তর :হইতে- 
“্নবজীবনে” : ছাপিতেছেন! স্বভাবকবি ; ছিল। সেই প্রেম তীাহাব গন্পগুলিকে বেশ 

বগিয়া সাহিত্যিক সমাজে তাহার একটু আদর রসাল ও মধুর করিয়া তুপিভ। তাহাকে 
ও বাড়িয়াছে! কাজেই আমবা তাহাকে দিয়া আমাদের কাগজে গল্প লিখাইতে হইবে। 

আমাদের কাগজে লিথিবা'র জন্ত ধরিপাঁম। সে : এই শুভ কানা অনুপ্রাণিত হইয়া, রাধা- 

আরও কতকগুলি লেখকেব সঙ্গে আমাঁদব | জীবন আমি ও অধ্বিকাঁদাদা বন্ধুবরেব 
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সপ এ অন | সস সপ 

সা পপ পচ (আপ ০৬০ সি সপ সস 

বাসার উপস্থিত হইলাম। কিন্তু তাহার | বলিয়া সাহেব ডাক্তার ডাকি নাই। বড় বড় 
ভূতোর মুখে শুনিশাম_বদ্ধুবওর অনেকদিন | বিলাতী পেটেন্ট ওষধ ও মালিশ পর্য্যস্ত 
হইতেই শধ্যাগত। তাহায় নীচে নামিবার | ব্যবহাৰ করিয়াছি। কোন কোন ওঁষধে 

শক্তি নাই। আমরা সংবাদ দিয়া উপরে | সাময়িক উপকারও পাইয়াছি, রোগ কিন্তু 

উঠলাম। দেখিলাম-_-একটা ক্ষুদ্র কক্ষে- | সাবে নাই । বেদনা, যন্ত্রণী, জর,--এই সাঁত- 

এক মলিন শব্যার উপর বন্ধু শুইয়া আছেন। | মাস সমভাবেই রভিয়াছে |” এই বলিয়া বন্ধু 

তাহার হস্ত ও পদদ্য়েব গ্রন্থিতে ফ্রানেন । তাহার মাকে ডাকিয়া একটা ছোট বাক্স 
জড়ান। বন্ধু অতিকষ্টে আমাদেব বসিতে । আনিতে বলিলেন এর বাক্স উদবাঁটিত হইলে 

বলিলেন। আনরা যে উদ্দেশে গিয়াছিলাম, | আমরা দেখিলাম--উহা প্রেস্কপসনে পূর্ণ ! ! 

তাহা ভূপিয়া গিয়া, বন্ধু রোগের তত্ব জিজ্ঞাসা বন্ধুকে বে সকল ডাক্ত।র চিকিৎসা! করিয়া- 

কবিতে লাগিল'ম | ছিলেন, তৎকালে তাহারা প্রত্যেকেই জন- 

বন্ধু কোন কথা গোপন করিলেননা । ' সমাজে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়ছিলেন। 

অকালে পত্থী-বিয়োগ, পর্ন র প্রতি অগা; তীভারা গাউউ ও সদ্ধিবাতের -বড় বড় 

ভাপবাসার খাতির পুনবিবাঁহের অস্বীকাব; উষধ-_কার্ধনেট অফ গোয়েকান, পটাসিয়ম 

ভাঁভার পব নঙ্গদোষে পদস্থলন, সর্বশেষে থাই ওডাইড, নক্পভমিকা, কম্পাউওড £মলাই- 
চবিব্রহীনতাব প্রতিফপ এই নিদারণ সন্ষিবাত সিকো ফসফেট, আসেনিক, আয়রণ,-_সমস্তই 
রোগে-উদ্ন শক্তি রহিত। ছুণথের কণা, । প্রয্মোগ করিয়াছিলেন, কিছুতেই কিছু হয় 

বোগেব কা, প্রাণের বাথা, বলিতে বছিতে নাই। 

বন্ধন চক্ষু টা সজল হইয়া উঠিল । ডাক্তারের প্রেস্কপসন দেখিয়া, আমরা 
এই দময় একজন ডাক্তাব দেইগ্হে গ্রবেশ প্রদূজ্য উবদেব নাম গুলি জানিতে পারিলাঁম। 

কবিলেন । শুনিলাম -ঢই মাস ধবির। ইনিই মনে মনে বুঝিলাম_-এ বাত ভাল, হইবার 

বন্ধুর চিকিৎা করিতেছেন । ভুঃথেব বিষয় নভে । শুধু উষধ সেবন কেন, লোকের 

এমন সুচিকিংসকেব ভাতে পড়িরাও বাতেব  পরাণর্শে ই বন্ধু নাকি দিনকতক 'আফিম্ এবং 

ৰ মেডিসিন্ ডোজে মগ্ অভ্যাস করিয়াছিলেন, 

শপ পপ পপ সপ ১০ 

সা পপ 

যন্ত্রণা একদিনের জন্ত ও কমে নাই। ডাক্তার 

বাবু প্রেস্কপমন লিখিয়। দিয়া বণারাতি ভিজিউ | ভাঁহাতেও যন্ত্রণার ত্রাস হয় নাই। শেষে যে 

লইয়া চলিয়া গেলেন । ডাক্তার চিকিৎসা করিতেছিলেন, তিনিই 

বন্ধুব কাতরতা দেখিয়। তাহাকে আব বন্ধুকে বদভ্যাস হইতে মুক্ত করিয়াছেন। 

একজন ডাক্তারকে ডাকিবার উপদেশ দিলাম । | পেষোক্ত ডাক্তারের ব্যবস্থা মত-_বন্ধ ছুইমাস 

চাৎপুর বোডের উপর একজন বড় ডাক্তার | ধরিয়া সালসা সেবন করিতেছেন, কিন্তু ভাগ্য 

ছিলেন, ঠাহারই নাম করিণান। বন্ধু ম্লান | দোষে, বীধাসাল্সাও ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে । 

হাঁসি হাসিয়। বলিলেন-_-উহাকে ও দেখান ৰ রাধাজীবন আগাগোড়। সব কথ| শুনিতে- 

হইযাছে। ডাক্তাররা চিকিৎমার হদদমুদ্দ, ছিল এবং বন্ধুর ক্ুপ্ন শরীরের পানে একদুষ্ট 

করিয়াছি । কেবল সামর্থ্য কুলাইবেন! | চাহিয়াছিল। .সে সহসা বলিয়। উঠিল-_ 



৩য় বর্ষ, €র্থ সংখ! ] আযুর্ধেদের প্রভাব । ১২৫ 
কি আপস পাপা সী 

“একবার কবিরাজ দেখাইলে হয় না? বন্ধুর যথাসময়ে ওষধ আদিল। রোগী লবণ- 

বুদ্ধা মাতা---এ কথায় সর্বপ্রথম সায় দিলেন। | জল বন্ধ করিয়া ওষধ £সেবন আরম্ভ করিল। 

আমরাও ভাবিলাম_-মন্দ কি? একটু রকম | এবং ৪ দিন অন্তর রেড়ির তৈল ও গোমৃত্র 
ফের হইবে এ বাঙ্গালীর বিদ্ঘুটে বাত-- | একত্র মিশাইয়া পাঁন করিতে লাগিল। 
বাঙ্গীলা ওষধেরই দরকার । ওষধ-_একখণ্ড শালপত্রে মোড়া ছিল । তাহার 

সেদিনের মত আমরা বিদায় লইলাম। | বর্ণ_-ঘোর কাল, ডিংএর উগ্রগন্ধ । শুনিলাম__ 
পথে পরামর্শ হইল-_রাঁধাজীবন নিজে | ওষধটার নান “রসোঁন পিও 1 কিন্তু আশ্চর্য্য 

কবিরাজ লইয়া আসিবে । আমি ও অশ্বিকা, | তাহার শক্তি--১২ দিনের পর বন্ধুর সন্ধির 
বন্ধুর বাটাতে অপেক্ষা করিব। সময ৰ অমন বেদনা যেন মন্ত্রবলে উড়িয়া গেল। 

অপরাহ্ন। ূ একমাসের মধোই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হইলেন। 

পরদিন আমাদের যাইতে একট, বিলম্ব ; সামান্ত “রসোন পিও” তাহাকে নব জীবন দান 

হইয়াছিল। কিন্ত আনর1 গিয়া দেখিলাম-_ ; করিল। বন্ধু অন্থতাপ করিতে লাগিলেন-_ 

রাঁধাজীবন তাহার কথ৷ রক্ষা করিয়াছে। সে হায়! নিজের ঘরে এমন সহজলভ্য মহৌষধ 
কবিরাজ মহাশয়কে লইয়া আসিক্জাছে। থাকিতে -_বৃথা চিকিৎসায় কত টাকাই তিনি 

কবিরাজ মহাশয়কে দেখিয়া আমাদের বড়ই] নষ্ট করিয়াছেন 
ভক্তি হইল। দীপ্ত গৌরধর্ণ_সুন্দর চেহারা । এ ঘটনা আমার কল্পনাপ্রস্তত আখ্যা- 

যেন খধিধুগের মান্ুষ। আমরা তাহাকে | গ্লিকা নহে। ইহা প্রত্যঙ্ষদৃষ্, বাস্তব ঘটনা। 
প্রণাম করিলাম। অন্বিকা মরিয়াছে, রাধাজীবনও কালআোতে 

কবিরা মহাশয় রোগীকে ক্রমাগত প্রশ্ন :ভাসয়াছে, বন্ধুবর এখনও জীবিত থাকিয়া 

করিতে লাগিলেন। সে বেন মহা-অপরাধীব | মাহ্ভাষার সেবা করিতেছেন। আর কবি- 

প্রতি উকালের জেরা! এই সুযোগে রাধা- রাজা চিকিৎসার এই অপূর্ব সাফল্যের এক- 
জীবন বলিল__“ইনিই এখন কলিকাতার বড় ৰ মাত্র সাক্ষী হইয়া, এখনও আমি আমার সন্ত 

কবিরাজ; আমার পিতার পরম বন্ধু; নাম । অনুভব করিতেছি। 
শোঁকনাথ মল্লিক, পাতিলপাড়াক্ নিবাস) | রঙ্থনপিপ্তী খাইরা বন্ধু আমার নবজীবন, 
এক্ষণে ফকিরটাদ চক্রবর্তীর ণেনে বাড়ী | নব যৌবন লাভ করিয়াছেন) আবার তাহার 

করিয়াছেন” বিবাহ হইয়াছে, তিনটা পুত্র ও একটী কহ1-_ 

কবিরাজ মহাঁশক় উঠিলেন, রোগীর অবস্থা | নূতন বধূর ক্রোছশোভা করিয়াছে । সর্ব- 

দেখিয়া, রাঁধাজীবনের মুখে রোগীর দারিদ্রোর ! কণিষ্টপুত্রটা গতবারে ম্যাটি.কুলেসন পরীক্ষায় 

পরিচয় পাইয়। ভিজিটও লইলেন না । পরদিন উত্তীর্ণ হইয়াছে। 

গুঁধধ আনিবার উপদেশ দিয়া কবিরাজ 

পান্ধীতে চড়িলেন। ৃ 
শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস। 



১২৬ আয়ুর্বেদ_.পৌষ, ১৩২৫। [ওয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। 

অস্তোপচার। 

অবতরণিকা। 

আমুর্বেদ শিক্ষাথী ছাত্রগণকে অন্তর চিকিৎসা! | যদি আঘুর্বেদপাঠার্থী কোন ছাত্রের কিছু 
শিখাইবার উদ্োগ এ পর্য্যস্ত কেহ করিয়াছেন 
বলিয়া শুনি নাই। তাই যে দিন আমার 

অন্ুজতুল্য শ্রীমান্ ব্রজবল্লভ রায়ের মুখে 

কলিকাতায় “আধুর্কেদ কলেজ” প্রতিষ্ঠিত 

হইয়াছে শুনি'াম, সে দিন আমার মনে বড়ই 
আনন্দ হইয়াছিল। আমি অনেক দিন হইতে 

হাসপাতালে কাধ্য করিয়াছি,--আমাকে 

অনেক রোগীর অঙ্গে অস্ত্রোপচার করিতে 

হইয়াছে। এখন চাকুরী ছাড়িয়া বাড়ীতে 
বসিয়া আছি। আরুর্ধেদ শাস্ত্রের চচ্চা করি- 

তেছি। আমিত “কম্লী” ছাড়িয়াছি, কিন্ত 
“কমলী” তো আমাকে ছাড়ে না। এখনও 

কোথাও অস্ত্র চিকিৎসা! করিতে হইপে-লোকে 

আমাকে ডাকিতে আসে । বুদ্ধবয়সেও আমার 

কপালে অবসর-সুখ নাই ! 

সেদিন একটা ক্যান্সার রোগীর চিকিৎ- 

সার জন্ত হুগণীর এক ভদ্রলোকের বাটাতে 

আহত হই। সেখানে বৈগ্শাস্ত্রে অসাধারণ 
পণ্ডিত ব্রজবল্লভ ভায়ার সঙ্গে আশার সাক্ষাৎ 

হয়। সেই সময় ব্রজবল্লভ ভায়া আমাকে 

বলেন--“দাদ।! আমাদের আয়ুর্বেদ কলেজের 

মাসিক পত্র “আরুর্বেদে” আপনাকে অঙ্ো- 

পচার সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ পিখিতে হইবে ।” 

ভায়ার কাছে প্রতিশ্রত হইলাম--লিখিব । 

আজ সেই প্রতিশ্রতি পালন করিতে বসিয়াছি। 
আমার মত লোকের অকিঞ্চিংকর প্রবন্ধে 

উপকার হয়, আমার লেখনি সাথক হইবে । 

ংজ্ঞাহারক ওষধ এবং তাহার 

প্রয়োগের পরবর্তী ফল। 

ভগবান স্ুশ্রতের সময়ে এবং তাহার পর- 

বর্তীকালে-_-এদেশের বৈগ্ব-সমাজে অস্ত্র চিকিৎ- 

সার প্রচলন ছিল। সে কালের বৈগ্ভগণ যে 

সকল যন্ত্র ও শস্্বাবহার করিতেন, এখন- 

কার উন্নত শল্যতন্ত্রেও সে সকল অস্ত্র বাবহত 

হইয়া থাকে। তবে এখনকার অস্ত্র শস্বে 

অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। অনেক নূতন 

অস্ত্রও বাহির হইয়াছে । কিন্ধ আশ্চর্যা এই 

- সেকালের খবি-বৈদ্ভগণ যে যে রোগে অস্ত্র 

চিকিৎস। করিতেন, একালের বড় বড় সার্জ 

নেরাও প্রায় সেই সেই রোগে অস্ত্র চিকিৎসা 

করিয় থাকেন। 

আযুর্বেদের “শল্য তন্ত্র পাঠে জানা যায় 

__সেকালের বৈগ্যগণ পূর্ব রোগীর শরীরে 
অস্ত্র প্রয়োগ করিবার পূর্ববে রোগীকে উপ- 
যু ভাবে প্রস্তুত করিয়া লইতেন। পরে 

অস্্ প্রয়োগের অব্যবহিত পূর্ববে-__“সংজ্ঞা 

হারিণী” ওষধ ব্যবস্থা করিয়া রোগীর চৈতন্ত 

লোপ করিতেন। এই শ্রেণীর ওঁষধধের নাম 

ছিল “সম্মোহিনী।”৮ শেষে অস্ত্র চিকিৎসা 

হুইয়া গেলে-_-“সঞজীবনী” ওঁষধ প্রয়োগ ফলে 

- অস্ত্রোপচারের পর রোগীর দেহ গ্রানিশৃস্ 
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হইত, কোনও আ'গস্ঠক উপসর্গ উপস্থিত 

হইতে পারিতনা । “ভোজ প্রবন্ধ” প্রভৃতি 
গ্রন্থে--এই সকল বিবরণ জানা ষায়। ধাঁহারা 

জানিতে চাহেন, পড়িয়া দেখিবেন। আমি 

বেশী কথা বলিব না । আমি কেবল বলিতে 

চাই--এখনকার আধুর্বেদপাঠার্ধাগণ যদি অস্ত 

চিকিৎসা শিবিতে চাহেন, তবে তীাভার! সে 

কালের সেই “সন্মোহনী” ও “সঞ্জাবনী” বুঝি- 

বার চেষ্টা করুন। উহা] যে কিরূপ ওষধ ছিল 
আমার মত লোকে তাহার স্বরূপ নির্ণয় 

করিতে পারিবে না। কিন্তু কবিরাজগণ 

এতদ্বিষয়ের অনুসন্ধান করিলে, দেশের একটা 
মহা অভাব দূরীভূত হইতে পারে। 

কর্লোরোফরম। 

এখনকার ডাক্তারী “সন্মোহনীর” নাম 

“ক্লোরোক্ষরম্ঠ” । বড় বড় অস্ত্র চিকিৎসার 

ব্যাপারে আমরা ক্লোরোফরমের সাহাব্যে 

রোগীকে অজ্ঞান করিয়া থাকি। কিন্তু সত্য 
কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়--“ক্লোরোফরম” 

প্রয়োগ-_নিরাপদ নহে। অনেক ক্ষেত্রে ইহার 

দ্বারা রোগীব দেহে মন্দ লক্ষণ উপস্থিত হইয়! 

থাকে। এমন ফি ক্লোরোফরম-প্রয়োগের দূর- 

বর্তী ফলে-অনেক রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত 
হইতে পারে। তাই বলিতেছিলাম--কবৰি- 

রাজ মহাশয়গণ যদি প্রাচীন কালের “সন্মোহনী* 
ও “সপ্তীবনী” গুঁষধধের তত্ব নির্দেশ করিতে 

পারেন, বড়ই ভাল হয়। 

বৃদ্ধ ও ছুর্বল রোগীর দেহে ক্লোরোফরম 

প্রয়োগ করিলে, বিপদের সম্ভাবনা! অধিক। 

অথচ যেখানে দেখা যায়, ক্লোরোফরম-প্রয়োগ 

ভিন্ন গত্যন্তর নাই, সেখানে রোগীকে পূর্ব 
1 

1 

পপ সপ সপ আচ পাপা পর 

পাওয়া যায়--ততক্ষণাৎ তাহার দেহে অস্ত্রো- 

পচারের আবশ্তক। এরূপ রোগীকে আগে 
থেকে প্রস্তুত করা অসম্ভব নহে কি? এমন 

অবস্থায় অর্থাৎ রোশীকে প্রস্তত করিয়া লই- 

বার সময় না পাইলে--ক্লোরোধরমের গৌণ 

ফলে-_-রোগীর বিপদ অবশ্যন্তাবা। 

আগে থেকে রোগীকে প্রস্তুত না করিয়া 

লইলে, ক্লোরোফরম-প্রয়োগে রোগীর বড়ই 

যন্ণা হইয়া থাকে। ক্লোরোফরমের যন্ত্রণা, 

অস্ত্র প্রয়োগের যন্ত্রণা উভয়ে একত্র হইয়া 

রোগীকে কাতর ও বিপন্ন করিয। তোলে। 

আমি স্বয়ং দেখিয়াছি-_-ষে স্থলে অধিক সনয়- 

ব্যাপা ক্লোরোফরমের প্রয়োগ আবশ্যক হইয়াছে, 

সেই স্থলেই রোশীর বিপদ ঘটয়াছে। ক্লোরো- 

ফরম প্রয়োগে রোগীর দেহে কি কি মন্দ 
লক্গণ উপস্থিত হইতে পারে, একে একে 

তাহা দেখাইতেছি। 

(ক) বমন। 

বমন।- ক্লোরোকরনের প্রয়োগ করিয়! 

অস্ত্রোপচার করিলে, সংজ্ঞালাভের পূর্বে 

রোগীর বমন উপস্থিত হয়। এই বমনে 

শ্লেম্মা ও পিত্ত মিশ্রিত থাকে । কিছুক্ষণ পরে 
কাহারও কাহারও বমি আপনা আপনি বদ্ধ হয়, 

কাহারও বমি ৭৮ দিন পধ্যন্ত থাকে। 

এমনও দেখিয়াছি--অনবরত বসি করিয় 

রোগী বড়ই অবসন্ন হইয়৷ পড়িয়াছে, অধিকন্তু 

পুষ্টকর পথ্য পরিপাক না পাওয়ায় রোগী 
ক্রমে জীর্ণ ও ছুর্বপ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত 

হহয়াছে। 

ধাহারা ক্লোরোফরমের সাহায্যে রোগীকে 

অজ্ঞান করিবেন, তীহাদের ম্মরণ রাখা 

হইতে প্রস্তত করিয়া লইতে হয়। কিন্তু: উচিত_রোগী সংজ্ঞাণাভ করার পর যেন 

ছঃখের বিষয়--অনেক সময় এমন রোগীও উঠিয়া না বসে, এমন কি শয্যা বা বস্ত্র পরি- 
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লাগে। রোগী সুস্থিরভাবে চিৎ হইয়া শুইয়া 
থাকিলে- বমনোদ্বেগ নিবারিত হইতে 

পারে। 

১৫ বৎসর পুর্বে আমি যে সাহেব 

ডাক্তারের সাহাধ্যকারী ছিলাম _-তিনি সংজ্ঞা- 

হরণের জন্ত “ইথর? প্রয়োগেব পক্ষপাতী 
ছিলেন। কিন্ত ইথরের বাম্প পাকস্থালীর 

গৈগ্মিক ঝিল্লীর পথে বহির্গত হওয়ায় তথায় 

উত্তেজনা উপস্থিত হয়, এইক্তন্ত বেশী বমি 

হইয়া থাকে। আরার ক্লোরোফরম পাকস্থলী 

পথে না যাইলেও,__ইহার দ্বার! প্রবল বমন 

হইতে পারে। ফলে আমার মনে হয়_ 
ন্নায়ুকেন্দ্রের উপর সংজ্ঞাগাবক ওষধের ক্রিয়া 

প্রকাশ _এই বমনোদ্ধেগের একমাত্র কাবণ। 

তবে “ইথর বা ক্লোবফরম যাশাই প্রয়োগ করা 

হউক না কেন, মুখের লানার সহিত মিশ্রিত 

হইয়া তাহার কিয়দংশ যে পেটের ভিতর গিয়া 
বমনোছেগ উপস্থিত করে না, তাহাই বা কে 

বলিতে পারে ? পাকস্থালীর প্রদাহ না হইলে 

বমি হয় না এই জন্যই বোধ হয় প্রবীনাচাধ্যগণ 

অস্ত্রোপচারের অব্যবহিত পুর্বে - রোগীকে 
পঞ্চপল্লবের কক্ষ, উপীব-কবায় বা গুড়ুচীর 
কাথ পান করাইতেন। আমরা একালের 

ডাক্তার আমর! রোগীর পাকস্থালীস্থিত 

উত্তেজক পদার্থ তরল করিবার জন্ত _ 

ক্লোরোফরম্ করিবার পূর্বে রোগীকে একগ্লাস 
ঠাণ্ডা জল খাওয়াই । ইহাতে রোগীর কতকটা 

উপকার হয়। | 

অস্ত্রোপচারের ফলে পাকস্থাণীতে রক্ত 

প্রবিই হইলেও, সেই রক্তের উত্তেজনায় 

রোগীর বমন হইতে পারে। কিন্তু রোগী 

বয়স্ক হইলে, বমন খুব কম হয়। কখনওবা 

স্প্রে ০০ সস্ 

বন্তনের সময় তাহার শরীরে যেন ঝাকানী না| ইউরিয়ার জন্ত রোগীর শরীর বিষাক্ত হইয়া 

বমন উপস্থিত করে। 

ক্লোরোফরম-প্রয়োগ করিয়া রোগীকে 

দক্ষিণপার্ে শয়ন করাইলে, তাহার পাকস্থালী- 

স্থিত পদার্থ অতি সহজে ডিউডিনমে প্রবেশ 

করে. কাজেই আর উত্তেজনা উপস্থিত হইতে 

পারে না, বমিও বন্ধ হইয়া যায়। রোগীকে 
সম্পূর্ণ চিৎ করিয়া না শোয়াইয়া অদ্ধশায়িতা- 

বস্থার রাখিলেও -বুমন বন্ধ হইতে পারে। 

ছুপ্ধ'দি তরল পদার্থ পান করিবামাত্র যদি 

রোগীর বমনোদ্বেগ উপস্থিত হয়, তবে তাহা না 

দেওয়াই উত্তম। 

যে রোগীর বমন আরম্ভ হইয়াছে, অথচ 

সম্পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই, তাহাকে শধ্যায় শয়ন 

করাইবে এবং তাহার মাথা একপার্খে এমন 

ভাবে নীচু করিয়া! রাখিবে, যেন বাস্ত পদার্থ__ 
মুখ হইতে আপনা আপনি বাতির হইয়া যায়। 
মুখ উচু করিয়া রাখিলে, যদি বমন হয়, তবে 
বাস্ত পদার্থ দ্বারা শ্বাসরুদ্ধ হইয়া রোগীর 

তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে। আমি ২৩টা 

রোগীকে এইরূপে মরিতে দেখিয়াছি । 

বৈদ্যশান্ত্রে ব্যবস্থা আছে_ অস্ত্রোপচারের 

পূর্ববে- পঞ্চকর্ম দ্বারা শরীরকে সংশোধন 

করিয়া লওয়া। ইহার তুল্য নিরাপদ ও 

উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা আর হইতে পারেনা ।, এমন 
অস্ত্রোপচার আছে-যাহাতে রোগীর বমি 

হইলেই বিপদের সম্ভাবনা । ডাক্তারী মতে 

এইব্মপ মক্ত্রোপচারের পরে, রোগীর পাকস্থালী 

গরম জলের ডুস্ দিয়া ধুইয়া দিতে হয়, কিন্তু 
পর্চচকর্ম দ্বারা সংশুদ্ধ দেহে এইরূপ ডুদ্ 

দিবার প্রয়োঙ্গনই হয় না। 
জ্ঞানাশক ওষধের প্রভাব কমিয়! 

আসিলে অর্থাৎ রোগীর চৈতন্ত ফিরিয়া আদিলে 

হাটি সস্তা 



ওয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। ] 
শশী স্পা স্পশ্পিশ স০েস্প্ পরী পি 

যদি বমন হয় তবে নিয়লিখিত প্রক্রিয়া গুলি 

করিলে বিশেব উপকার হইয়া থাকে । 
(ক) এক গেলাস গরম জন্গ পান। 

(খ) ২টাী বড়এলাচ বাটিয়া একপোয়া 

জলে গুলিয়! পান। 

(গ) ভাজা মুগ ৫ ভবি, /২ সেব জলে 

সিদ্ধ করিয়া আধসেব থাকিতে নামাইয়া সেই 
দ্কাঁথ ঈষদুঞ্চ থাকিতে থাকিতে পান। 

(ঘ) কমলালেবু শুক খোলা অর্ধ 

তোলা, আধসের গরম জলে আধবণ্টা ভিজাইয়। 

ছাঁকিয়া সেই জল পান। 

(উ) ২৫ গ্রেন বাইকার্ধনেটঅফ 

পটাঁশ একপোয়া গরম জলে গুলির! পাঁন। 

(চ) ৩ মিনিম টিংচার আইওডিন এক 

পোয়া ঠাণ্ডা জলের নিত পান। 

(ছ) গাঁড় কবিরা কাফী ১ পেয়ালা পান । 

(জ) শ্ত্াম্পেন নামক মগ্ঘ পান। 

(ঝ) ২ গ্রেন আযসিটি-নিশিড--মআধ 

ঘণ্টান্তব সেবন__-এইরূপ ৪ বার। 

(ঞ) মধুব সহিত ৭* আনা পবিমাণ 

হবীতকী চূর্ণ লেহন। 
(ট) পূর্বদিন প্রস্কত কবা গুলঞ্চেব 

কাথ পান । 

(£) আতপ চালের চেলুনী সহ শ্বেত | 
' হইয়াছে। চন্দনের ক্ক পান। 

(ড) আমলকীর রস ২ তোলা মাত্রায় | 

পান। 

অস্ত্রোপচার । ১২৭ 

সপ মিনতি িলি০০০০০০০৩৪ শপ স্পা ০ পাপী 

২। মুষ্ক পথে বা অধন্তারিক গ্রণালীতে 
মফিয়! প্রয়োগ । 

৩। রোগী স্নায়রিক ধাতু প্রকৃতির হইলে 

'পটাশ ব্রোমাইভ প্রয়োগ । ব্রোমাইড. ছুই 
উপাষে দেওয়া যার, মলদারে মুস্ক পথে। ২০ 

গ্রেণ বোমাইড্ ২ উন্স জলে গুলিয়। পিচ- 

কাবীব সাহায্যে মলদ্বারে প্রয়োগ করিতে হয়। 

১০ গ্রেণ ব্রোমাইড. ভ্হ্বাব তলায় রাখিয়া 

দ্রিতে হয়। 

সাহেব ডাক্তারের মধ্যে ২১ জনকে এই 

বমন নিবারণের জন্য _-রোগীব পেটে (পাক- 

স্থাণী প্রদেশে গরম জলে সিক্ত ফ্লানেলেব 

পুনঃ পুনঃ ফোমেন্টেসন্ প্রয়োগ করিতে 

দেখিযাছি। 

অত্রাগ্র পিপাবমেন্ট ৫ হইতে ১০ ফোঁটা 

মাত্রায় কিঞ্চিং চিনীব সহিত নিশাইযা 

বোগীকে চুষিয়া খাইতে দিলেও বমি নিবাবিত 

পাবে। অন্রজানবাম্প পুনঃ পুনঃ 

প্রয়োগ করিলেও প্রবল বমি থামিতে পারে । 

অনেক দিন ধবিবা রোগীব বমি হইতে 

থাকিলে, বমদনব বেগে পেশীতে আঘাত 

লাগে, রোগী তাহাতে বক্ষঃম্থলে বেদনা বোধ 
কবে। এই বেদনা! অতি কষ্টপ্রদ। অনেক 

সময় মনে হয়_বুক্বা বোগীব প্লুবিসি 

হইতে 

(খ) ফুলফুসের পীড়া । 
ক্লোরোফরম বা ইথব প্রয়োগে-_ রোগী 

পূর্বোজ্জ যোগ গুলি মৎ কর্তৃক বহুবাব ; ফুস্ফুদ্ আক্রান্ত হইতে পারে। ক্লোরোফরমের 

পরীক্ষিত হইয়াছে । ডাক্তারী পুস্তকে বমন চেয়ে ইথরেই ইহাব অধিক সম্ভাবনা । ফুস্- 

নিবারক আরও কতিপয় ব্যবস্থা দেখিতে : ফুস্ আক্রান্ত হইলে ব্রঙ্কাইডিস্ দেখা দেয়। 
পাওয়। যায়। যথা__ রোগী মুন্দ প্রক্কৃতির হইলে সেই ব্রঙ্কাইডিস্ 

১। ডাইলুট হাইডোসিয়ানিক এসিড. | ক্রমে নিমোনিয়ার আকার ধরিয়া তাহার 

অন্ন মাত্রায় পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ | 

পৌষ-২ 

 জীবিতকাল সংক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। এই 



৬৩৩ আয়ুর্দেদ--পৌষ, ১৩২৫। [৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 
সপ শি পিপিপি 

নিমোনিয়াকে ইংবাঁজীতে--“পোষ্ট অপারেটিভ | ওষধ ব্যবস্থের। শিরা মধ্যে লবণ দ্রব্য 

নিমোনিয়! বলে ।৮ প্রয়োগও ভাল । কোমল রবারের নলের 

বস্তি ও উদর গহ্বরে অস্ত্রোপচারের পর-- | সাহায্যে-_রোগীর মলঘারে - ঈষছ্ষ জলের 
এইরূপ নিমোনিয়। হইতে পারে । ক্লোরোফরম 

করিরা অস্কোপচার অস্তে, রোগীর দেহে 

1 

[ 
| 

ঠাগ বাতাস লাগিলেও--ইহা হইতে পারে । | 

অতএন যাহাতে ফুস্ফুসের ইনফাকসন না হয় 

সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে। নিমোশিয়। হইলে 

নিমোনিরাব চিকিৎসা করিবে | বৈগ্ভঘতে _ 

বাদক, কণ্টকারি, যষ্টিমধু, কুড়, কটফল, 

পিঁপুল, কাকড়াশৃঙ্গ ও বামনহাটার পাচন-_ 

নিমোনিয়ায় উৎকৃষ্ট গুষধ। 

(গ) মুত্র যন্ধের রোগ। 
"কারোফবম প্রয়োগের পর অস্োপচার 

শেবে -রোগীর মৃূত্রযন্্ আক্রান্ত ভইতে 
পারে। প্রথমে ইহা এলবুধিনুরির়ার আকাবে 

দেখা দের়। আক্ত্রোপচারের পর ঝোগী ক্ষণ 

কালের জন্য চেতনা লাঁভ করিয়া মআাবাব 

অজ্ঞান হইয়া পড়ে। আব তাভার জ্ঞান 

ফিরিয়া আসেনা । এই মবস্থায় মৃত্যু ঘটে । 
লোকে মনে করে-অন্ত্রোৌপচারের ফলেই 

বাঁঝ রোগী মরিয়া গিক়্াছে। কিন্ক তাহা 

নহে। এই মজ্ঞানভার নাম--*ইউরিমিক 

কোমা 1” এইরূপ অবস্থায় মৃতরোগীর 
শবচ্ছেদ করিয়। মৃত্রযস্ত্রের পীড়। দেখা গিয়াছে । 

এ রোগের ফলপ্রদদ ওধধ অগ্ভাবধি পাশ্চাত্য 

বিজ্ঞানে আবিষ্কৃত হয় নাই। কবিরাজী 

বিজ্ঞানে ইহার 'উষধ আছে কিনা, আমি 

জানি না। 

অতএব ক্লোরোফরম প্রভৃতি প্রয়োগ করি- 

বার পূর্বে রোগীর মৃত্র পরীক্ষা কর! উচিত। 
অস্ত্রোপচারের পর অবসন্নত। বা সংজ্ঞা- 

হীনতা অবিকর্ষণ স্থা়ী দেখিলে, ঘর্মকারক 

সপ সপ সপ পপ পপি 

পপ (আপি 

১ 

1 

লবণ দ্রব ১ পাইট মাত্রার ধীরে ধীরে প্রয়োগ 
করিতে হয়। প্রথম বারে ফল না .পাইলে 

৩ ঘণ্টা পরে আবার দিতে হয়। ইহাতে 

প্রস্তাব পরিষ্কার হইতে পারে। 

(ঘ) পাণ্ড,। 

ক্লোরোফরমের পর অনেক সময় রোগীর 

জণ্ডিস্ (কামলা-পাণু) প্বোগ দেখা দিতে 

পারে। ইহাব কবিরাজী ইউষধ-_-নবায়দ লৌহ, 
ফল ত্রিকাদি পাচন” বা দারু-_-হরিদ্রার ক্কাথ। 

(উ) উন্মস্ততা। 
রোগীর পুর্বে কখনও উন্মাদ রোগ হইয়া 

থাকিলে, ক্লোরোফরম - প্রয়োগে আবার তাহা 

দেখা দিতে পারে। অত্যন্ত বাঘু প্রকৃতির 

পোকেরও উন্মন্তহা আসিতে পারে। ইহার 

চিকিৎসা--মাশ্বাপ ও নিপ্ধ তৈল। 

(ডউ) অচৈতন্যতা | 
বহুমূত্ররোগীৰ শরীরে ক্লোরোফ রম প্রয়োগ 

করিলে, ভাঙ্কার ডাইবাটিক কোমা” হইতে 

পারে । এ রোগ অপাধ্য। তবে অস্ত্রোপচারের 

পূর্ব্বে উপযুক্ত পথ্যের ব্যবস্থা করিলে উপকার 

হইতে পারে। 

(চ) পক্ষাঘাত। 

ক্লোরোফরম-প্রয়োগের পর রোগীর পক্ষা- 
ঘাত হইতে পারে। রক্তাধিক্যজনিত আক্ষে- 

পের ফলেই ইহা দেখা দেয়। চিকিৎসা-. 
সাধারণ পক্ষাঘাতের। ১ 

(ছ) রক্ত বমন। 
ক্লোরোফমের পর অস্ত্রে অস্ত্রোপচার করিলে, 

২১ জনের রক্ত বমন হইয়া! থাকে । এ ঘটনা 



ওয় বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা .] 

' কিন্ত বিরল। ছাগছুগ্ধ ও ঘজ্ঞডুমুরের রস 
পান-_ইহার প্রতিষেধক। 

(জ) রক্তোৎকান। 
রোগীর যদি ফুস্ফুসের ক্গয়রোগ থাকে, 

তবে ক্লোরোফরমের পর- _কাসির সহিত রক্ত 

উঠিতে পারে। বাসকপাতাঁর রস, মধু ও 
লাক্ষাচর্ণ_একসঙ্গে চাটিয়া খেলে ইহা নিনারিত 

হইয়! থাকে । 

(ঝ) হিন্ধা। 
ক্লোরোফরমের পর রোগীব হিক্কাও উপ- 

স্থিত হইতে পারে। এ হিকী। সহজে বন্ধ হয় 

না। জিভবা টানিয়! ধরিলে বন্ধ হইতে পারে । 

বৈগ্ভমতের হিক্কানাশক মুষ্টিবোগ গুলি 

পরাক্ষা করিলে উপকারের সন্তাবনা। যেমন 

স্তনহ্দ্ধে রক্ত চন্দন ঘধিয়! সেবন। 
| 

ক্লোরোফরম বা ইথর প্রয়োগ করিলে | 
কত বুকম বিপদ ঘটতে পারে, আমি তাহার [ পারেন,-গমান্ ব্রজবল্লভ ভায়া । 

কতকটা দেখাইলাম। অথচ অস্ত্রোপচারের 

পূর্ব্বে এই শ্রেণীর সংজ্ঞাহারক ওষধ ব্যবহার 
করাও চাই । সেই জন্য আমার অনুরোধ 

প্রাচীন শল্যতন্ত্রে যে “সন্মোহনী'” ওধধের 

উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কবিরাজ 

মহাশয়েরা তাহার স্ববপ নির্ণয় করিতে পারিলে 

তাহাদের শলাতম্ব আবার বাচিরা ওঠে। 

ক্লোরোফরমজনিত উপসর্গ গুলিয় যখনই 

আমি চিকিৎসা করিয়াছি, তখনই কাঁবরাজী 

মুিযোগ প্রয়োগ করিয়াছি, অনেক ক্ষেত্র 

বেশ ফলও পাইয়াছি। তাই আমার জানিতে 

অস্ত্রেরপচার। 
শশী পেশি পাপ শপ | পেস পিপি পা শপ শপ 

১৩১ 

খষি! তোমরা ত অপুর্ব প্রতিভা খলে, সংজ্ঞা- 

ভারিণী “সন্মোহনীর” আবিষ্কীর করিয়া গিয়া- 

ছিলে, আমরা! তাহার নামও ভূলিয়া গিগ্াছি। 
আনরা ত্মাদের এমনি কৃতজ্ঞ সন্তান ! 

সেদিন এক ইংরাজী নবিশেব বাঙ্গাল! 
প্রবন্ধে পড়িতেছিলাম-_শল্যতন্ষের “সন্মোহনী” 

ওষধ আর কিছুই নহে-_“গঞ্জিকা”। বিলাতী 

শিক্ষাব স্পর্ধা লইয়া ঞ্কষিপ্রতিভাব অপুর্ব 
সমালোচনা ! কোথায় তুমি মহষমি স্ুশ্ত ! 

আব একবার-_এই দেশাআ্মবোধের মাঝে 

ফিবিয়া এস),_আমাদেব মত পিতৃ পরিচয় 

বিশ্বত অজ্ঞকে একবার পসন্মোহনী” ও 

“সঞ্জ। বশীর স্বরূপ চিনাইয়া দাও, শল্যতন্ত্রের 

সম্মান রক্ষা কর। 

আরুর্ধেদের প্রত্রতত্ব লইয়৷ বিচাঁৰ করিতে 

কিন্তু 

তিনি পেটের দায়ে বিব্রত,_স্বাধীন ভাবে 

চিন্তা করিবার তাহার সময় কৈ? বাঙ্গালার 

সব্বত্র _সাইন বোর্ডে-_বুহদক্ষবে নাম লেখ। 
অনেক কবিরাজ দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে 

কেহ কি এই “সন্মোহিনী”র স্ববপ নির্ণয় 

কবিতে পারেন না? তাহাদেব আধুর্কবেদ 

শিক্ষার ফল কি কেবল--সস্তাষ চ্যবনপ্রাশ 

বিক্রয় করা? 

(ক্রমশঃ) 

ডাঃ ভ্রীসত্যজীবন ভট্টাচার্য্য । 
( অবসর প্রাপ্ত __আ্যাসিষ্টেন্ট সার্জন ) 

৮ সপ পেপসি শাপিপীপ 

ইচ্ছ৷ হয়-“সম্োহনী ওষধটা কি? হায় 



১৩২ আয়ুর্ষেদ-_-পৌষ, ১৩২৫। 
মশা জা | পাপী পা শ পাটি পিপি শশা শা শিট শী শশী শশা শী? শাশিশািট শাশীশীশশপপীত 

[ ৩য় বর্, ৪র্থ সংখ্য। 

বর্তমান জনপদ্ধিধ্বংসী রোগের কারণ ও 
নিরাকরণ-উপায়। 

কি সঙ্কট সময় আসিয়াছে; মৃত্যু নিজ | ভূযা--সেই খিন্তাস-_ সেই চুরুট চা পান__ 
করাল ছার! বিস্তার করিয়া হুভঙ্কারে অসংখ্য | সেই মোটব গাড়ি--সেই চিত্তবিনোদনের জন্য 

নরনারী, বালক-বালিক', শিশু বৃদ্ধকে কাল- | নৃতা গীতাদি শ্রবণ দর্শন,_-সেই সকল বিলাসের 

কবলিত করিতেছে। সকলেই শঙ্ষিত। | কিছুকি কমিয়্াছে? এগ কি আমাদের 

শোকের নিদারুণ ধ্বনি দেশ প্লাবিত কবি- | কর্তব্য জ্ঞান? সহরের বিলাসী বাবুর ভাবেন 

তেছে। এই সময অনেক স্থানে চিকিৎসক 

নাই, ওষধ নাই, পথ্য নাই, এমন কি অনেক 

স্থানে রোগীর দেহে শীত নিবাধণের সামান্ত 

বস্্ নাই। দেশের ধনী,-বিলাসী_ বড় 

হোকদের বলি, একবার পল্লাগ্রানে গিয়া 

দেখিয়া আনুন, যে, কি ভীষণ অবস্থা । বিশাল 

বিস্তার্ণ মাঠ--সব জলিয়। পুড়িরা গিরাছে। 

যেখানে দশহাজাণ মন ধান্ত হইত, সেখানে দশ 

মন ধান্য নাই। গত বৎসরের যৎসামান্ত যাা 

ছিল, তাহ ফুরাহয়া আসিতেছে, তাহার 

পর উপায় কি হইবে ভাবিয়। পল্লাবাসা কুল 
কিনাব! পাইতেছেন ।'দেতে জীর্ণ বস্ত্র শতছিদ্রে 

শীতের প্রকোপ আবও বাড়াইর। দিতেছে । 

যেমন তবানণে দগ্ধ হইলে বনুবিলম্বে বছকণ্টে 

প্রাণবাধু বহির্গত হয়, তদ্রপ তাদের মৃত্য 

ভয়ানক কষ্টে হইবার উপক্রম হইরাছে। এই 
সকল পল্লীবাসিগণ তাহাদের কঠোর পরিশ্রম 
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নাকি যে, তাঁগগা পূর্বজন্মের সঞ্চিত পুণ্য- 
কল ভোগ করিতেছেন যেমন কামনাপূর্ণ 
ব্যক্তি ইঈজনক কার্ম্যের দ্বারা স্বশভোগ করেন 

এবং "ক্ষীণে পুণ্যে মত্ত্যলোকং জায়স্তে৮__ 

যেমন সঞ্চিত অর্থ ব্যয়কারী ব্যক্তি সঞ্চয় ত্যাগ 
করিয়া ছুহাতে ব্যয় করিয়া আবার ভিখারী 

হয়- সেইরূপ তাহারা কি ভাবেন না যে, 

ভীহীরাও ক্ষাণপুণ্য হইলে এবং আর পুণ্য 

সঞ্চয় না করিলে এব্ূপ দারিদ্রের ছুর্দশায় 

পতিত হইবেন । যদি তাহাদের এই ভাপনায় 

চৈতন্ত হয় তবে তাহারা আবার স্গখভোগের 

অর্থাৎ বাহাকে ছুঃখনিশ্িত সংসার সুখ বলে, 

শতি যাহাকে “প্রেয়” বলেন, তাহার জন্য 

পুণ্য অঞ্জন কবিতে থাকুন। দয়াময় জগদী- 
শ্বরের দয়াগুণকে অবলম্বন করিয়া! ঈশ্বরেব 

দারিদ্র্যমূর্তির সেবায় নিযুক্ত হইয়] অন্নবন্ত্র-ষধ- 

পথ্য ও চিকিৎসকের সাহায্য দানে আপনা- 

দ্বারা শম্ত উৎপন্ন করিয়া সহরের লোককে | দিগকেও ব্যাধির করাল আক্রমণের আশঙ্কা 

থাওয়াইতেছে। শহ্ত কিছু সহরে হয়না; 

সবই পন্নীগ্রাম হইতে আইসে। কিদ্ধু এক- 

দিকে এই ভীষণ হৃদয়বিদারক দৃগ্ঠ, অন্যদিকে 
সহরে যথাপূর্ধ বিলাপ শোত! সেই বেশ- 

হইতে রক্ষা করুন। পলীগ্রামে যেমন লোক 

কষ্টের দারুণ ব্যথায় মরিতেছে, সহরের লোকও 

সেইরূপ ভীষণ ভীষণ রোগের আক্রমণে অসহ্ 
যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে মরিতেছেন, আর 



ওয় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা] রোগের কারণ ও নিরাকরণের উপায়। 

বাহার! বাচিয়া,আছেন, তাহারা কেহ শোক 

করিতেছেন, কেহ' আত্মীয়-স্বজন বা নিজের 
ত্র ভীষণ ব্যাধি হইতে পারে সেই আশঙ্কায় 
নানাবিধ উপায় অবলম্বন ও ওধধাদি সেবন 

করিতেছেন । দেশে ম্যালেরিয়া, কলেরা, 

বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি নানাবিধ ভীষণ ব্যাধি লোক 

সকলকে অকালে অকম্মাৎ গ্রাস করিতেছিল, 

কিন্তু বিধাতা এ সকল ভীষণ ব্যাধি দ্বাবা লোক 

হার কার্ধ্য পর্যাপ্ত না ভাবিয়া ভীণ যুদ্ধ 

লাঁগাইয়াছিলেন এবং সেই ভীষণ লোমহর্ষণ 

কর যুদ্ধ শেষ হইতে না হইতেই এই নুতন 

ব্যাধি-যাহাকে একপ্রকার প্লেগ বলা যাইতে 

পারে এবং যাহাকে আজকাল লোকে “ইন্- 

ফ্য়েঞ্জা” বা কফজর বলিতেছেন, তাহার স্থষ্টি 

করিয়া সংহার কর্তা শিব জগতের শিব অর্থাৎ 

মঙ্গলময় কার্য করিতেছেন । 

কেহ বলিবেন যে, শিব মহা অমঙ্গলময় 

হুঃখ শোকদায়ক সংহার কাধ্য করিয়া কিরূপে 

মঙ্গলময় হইলেন? সন্তান হুষ্ট প্রকৃতি হইলে 

নানা প্রকার অশান্তিকর কার্য্য করিলে, পারি- 

বারিক শান্তিরক্ষা ও বালকের স্বভাব সংশোধন 

দ্বারা পিতামাতা তাহার ভবিষাৎ মঙ্গলের জন্ত 

কারুণ্যত্যাগ করিয়া তাড়ন-পীড়ন করেন। 
ক্কষক যেমন প্ররোজনীয় গাছকে রক্ষা করিবার 

নিমিত্ত আগাছ। উন্মুলন করিয়া ফেলিয়া দের, 

সেইরূপ সেই দয়াময় জগদীশ্বর তীহার স্থষ্টি- 

প্রবাহ ও প্রাকৃতিক নিরমরক্ষার নিমিত্ত স্থষ্টি ও 

স্থিতিকার্যে প্রত থাকিয়াও বিপথগামী ও 

তাহার স্থষ্টির ও প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিকূল- 

গামীকে নষ্ট করিয়। শিবরূপেতে লয়কার্ধ্য করিয়া 

জগতের মঙ্গল করিতেছেন। যাহার! তাহার 

সুষ্টির অন্থকুলে কাঁ্ধ্য করিতেছে-_তাহাদিগকে 
রক্ষা করিয়। শ্রীকৃষ্ণ কষ, ধাতুর সাফল্য দ্বার 

সিস্ট জপ পপ ঢল শা পপিপাসপিসী ক 

১৩৩ 

যন্ববান্ কৃষকের ন্তায় শিবরূপে আগাছা 
্ নিড়াইনেছেন 1 এখন এই বিপদ হইতে রক্ষা 

পাইতে হইলে যাহাতে আমরা আগাছা না! হইয়! 

৷ __ছুষ্কৃতিবান্ না হুইয়া, ধর্ম্পরায়ণ ও ভগবদ্- 
দক্ত হইয়া, দম দাক্গিণ্য-ক্ষমা শৌচ-সত্য প্রভৃতি 

দৈবীসম্পদ সকল গ্রহণ 'ও অভ্যাস করিয়া 

তাহার “কাজের গাছে পরিণত হইতে পারি, 

তাহাই আমাদের কর্তব্য । রাজা যেমন অপ- 

রাধীর দগুবিধান করিয়া অপরাধীর চরিত্র- 

সংশোধন ও অন্তের অপরাধ করায় দণ্ডের ভঙ় 

সঞ্চার করিয়া দগুনীতি দ্বারা নিজ রাজ্যের 

স্থশাসন করেন, সেইরূপ সেই রাজরাজেশ্বর 

ব্রহ্মাণ্ডেশ্বর তাহার ব্রঙ্গাগুরাজ্যের রক্ষা ও 

সুশাসন জন্য দণ্ডনীতি অবলম্বন পূর্বক রোগ- 

শোক্ষ-মৃত্যু প্রভৃতি কঠোর ব্যবস্থা স্বারা 
কঠোর পাপীর শুদ্ধি ও অল্পপাপীর মনে ভয়- 
সঞ্চার দ্বার শুদ্ধিকার্য্য সম্পাদন করিতেছেন। 

এমন অবস্থায় তাহাকে একলা এইরূপ ভাবে 

শুদ্ধি কার্য্য করিতে ন৷ দিয়, আমরা সকলে যদি 

শুদ্ধচিন্ত হইতে পারি, তাহ! হইলে তাহাকে 

সাহায্য করা রূপ মহদ্বন্ম ও আত্মরক্ষা 

উভয় কার্ধ্যই সম্পীদন করা হয়। দেশের যে 

অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে ধনী, বিলাসি. দরিদ্র 

প্রভৃতি কেহই নিরুদ্ধেগ ও নিশ্চিন্ত হইতে 

পারিতেছেন না। ইহার উপায় কি-যদি 
সকলে চিন্তা করেন. তবে নিশ্চয়ই উপাস্ব 

উদ্ভাবন করিয়া সকলে সুখে. স্ুস্থশরীরে 

সেই শান্তিময় শ্রীইরিকে সদা সর্বদা সবিতৃমগ্ডল 

মধ্যৰর্তী হৃদয়পন্মে চিন্তা করিতে করিতে-- 

তাহারই যত প্রিয়কাধ্য সমস্ত সম্পার্দন করিতে 

করিতে, ইহকালে ভোগ ও পরকালে সেই পরম 

রমণীয় দর্শনকে দর্শন করিবার অধিকারী 

হইয়! পুর্ণ আয়ুদ্ধাল ভোগ করিয়া, মৃত্যুক্ূপী 



১৩৪ 

শিস সি এ 

প্রীভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া, তীহার সেই মৃত্যু 
দ্বার দিয়া তাহাকে চিস্তা করিতে করিতে 

তাহার অমৃত মূর্তিকে প্রাপ্ত হইয়া, নরজন্স 

সার্থক করিতে পারেন। এখন দেখ। যাউক, 

এই উপায় উদ্ভাবন করিতে গিয়া কি করা 

উচিত? ভাবিয়া দেখিলে জ্ঞান হইবে যে, এই 
সকল কষ্টের মূল কাঁরণ কি? উপস্থিত এই 
জগদ্বিধংসী মহামারীর মূল কি? সকল 
শাস্ত্র এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্র রোগের পর পর 

কারণ অন্বেষণ করিতে করিতে সর্বনিয়মূলে 

দেখিলেন “তন্তাঁপি মুলমধর্ম” সকল ব্যাধির 

মূল অধর্দ। কোথাও আমাদিগকে নিজের 
অধন্্ ফল ভোগ করিতে হইতেছে ও এইটাই 

বেশীর ভাগ, কোথাও আমরা যাহার সঙ্গে 

থাকি বা যাহাদের সঙ্গে একদেশে থাকিয়া সেই 

দেশোৎপন্ন স্থখ ভোগ করি, তাহাদের পাপ- 

রাশি দ্বারা কলুষিত হইয়া নানাপ্রকার বাধির 
হাতে পড়ি। আজকালকার বিজ্ঞানবিদেরা 

বলেন নানাপ্রকার রোগের বীজাণু অতি 

সুক্মভাবে সকলের অলক্ষিতে বাযুমণ্ডলে ভাস- 

মান আছে। কোথাঁও এই বীজাণু বেশী 

পরিমাণে আছে, কোথাও অল্প পরিমাণে আছে, 

কোথাও নাই। কোন ব্যক্তির রোগ-প্রবণতা 

এত বেশী যে, কোন ব্যক্তির কোন ব্যাধির 

বীজাণু নিশ্বাস প্রশ্থাস দ্বারা বা খাগ্য-পানীয় দ্রব্য 

দ্বারা বা ক্ষতাি দ্বারা রক্তে সংযোগ দ্বারা বা 

রোগকিষ্ট ব্যক্তির সংস্পর্শ দ্বারা সেই রোগাত্রাস্ত 

হইতে হয়। কেহবা এই সকল কারণ বিদ্বামান্ 
থাকা স্বত্বেও রোগাক্রান্ত হননা। রোগের 

কারণ-_-রোগের বীজাঁণুই কেবল যে বায়ু 

মণ্ডলে ভাদমান আছে-_তাহা নহে, উহা জলে 

এবং মুত্তিকাতেও বিদ্যমান আছে । যক্ষা-বসস্ত 

প্রতি রোগের বীজাণু বাঁধুমগ্ডলে ভাসমান, 

আযুর্বেদ--পৌষ, ১৩২৫। 
ওয়ার, ওর (8 বিট পর 

[ ৩য় বর্ধ, ৪র্থ সংখ্যা 

ম্যালেরিয়া কলেরা প্রভৃতি রোগের বীজাণু 

জলে মিশ্রিত থাকে এবং প্লেগ ইত্যাদি রোগের 

বীজাণু পৃথিবীতে মৃত্তিকার অন্ুন্যুত। মহামুনি 

ত্রিকালদশী মহধি বেদব্যাস মার্কগডেয় পুরাণে 

লিখিয়াছেন, “মনুষ্যের পাপ প্রথমে বায়ুকে, 

পরে জলকে ও অবশেষে পৃথিবীকে দুষিত 

করিয়া নানাপ্রকার ব্যাধি-এমন কি মহামারী 

পর্যন্ত উৎপন্ন করে 1” আজকাল দেশে যজ্ঞ 

একরকম উঠিয়া গিয়াছে। পূর্বে প্রত্যেক 
ব্রাহ্মণের গৃহে প্রত্যহ গব্যঘ্ৃত দ্বারা যজ্ঞ হইত। 

এখন বিশুদ্ধ গব্যঘ্বত সংগ্রহ করিবার চেষ্টা না 

কবিষ়া ব্রাহ্মণেরা বলেন যে, “একটু গব্যদ্বত 

থাইতে পাইনা, তা হোম কি প্রকারে করিব ?” 

অশোরাত্র গায়ত্রী জপ না করিলে, তিনদিন 

সন্ধ্যাবন্দনা না করিলে এবং দ্বাদশ দিন হোম 

না করিলে ব্রাহ্মণ চগডালত্ব প্রাপ্ত হয়। একথা 

আধুনিক ব্রাহ্ষণগণ একবারে ভুলিয়া গিয়া, 

অথাগ্ভ কুখাগ্ত খাইয়, নান! কুসঙ্গে মিশিয়। 

ভারতীর মনুষ্য সমাজেব শীর্ষস্থানে থাকিয়া 

সমস্ত সমাজকে দূষিত করিতেছেন। মস্তকে 

যে প্রকার দুষিত জল ঢালা যায়, সেই দুষিত 
জল উদ্ধ অঙ্গ ধৌত করিয়া তত্রত্য মলা গ্রহণ 
করিয়া আরও দৃধিত হইয়া অধঃ শরীরকে 

বিশেবহাবে দূষিত করে। আমাদের আজ 

সেই দশ! হইয়াছে! সমাজের নেতা ও শীর্ষ 

স্থানীয় ব্রাহ্মণ অধঃপতিত হওয়ায় ও বর্ণাশ্রম 

ধর্ম ত্যাগ করায় অন্তান্ত বর্ণও পতিত হওয়ায় 

পাপের শ্লোতও অব্যাহত গতিতে চলিতেছে। 

পূর্ব্বে সমাজের নেত৷ ব্রাঙ্গণ অরণ্যবাসী হইয়াও 
গাভীপালন করিতেন ও গাতীছুগ্ধ পান ও দ্বত- 

ভোজন ও গ্বতাছতি দ্বার! হোম করিয়া ব্র্গচর্ষ্য 

অবলম্বন পূর্বক গ্রীভগবানের ধ্যানে নিরত 
থাকিয়া স্বাধ্যায় প্রভৃতি দ্বারা ও নিজ আশ্রমকে 



৩য় বর্ষ, ৫র্থ সংখ্যা | রোগের কারণ ও নিরাঁকরণের উপায়। 

বেদধ্বনি নিনাদিত করিয়া, নিজের! সুস্থ শরীরে 

থাকিতেন ও বারু, জল ও পৃথিবীতে পবিত্র 
রাখিয়া জগতের মঙ্গল বিধান করিতেন। 

এখনো! আমরা যতটুকু বিশ্ব গব্য ত্বত খাইতে 

পাই, তাহাতে যদি হোম করি, তাহা হইলে সেই 

হোমের ত্বতাহুতির স্থগন্ধে মনকে আমোদিত 

ও প্রফুল্ল করিয়া বহুগুণ ফল প্রদান করিতে 

পারে। ইহাতে যে কেবল আমাদের উপকারেরই 

সম্ভাবনা, তাহা নহে, সেই হোমদ্বারা দেবতারা 

তৃপ্ত হন, গৃহ পবিত্র ও বারু বিশুদ্ধ হয় ও যত 

দূর সেই হোম-ধৃম বিস্বৃত হয়__ততদূর প্রতি- 

বেশীদেরও কল্যাণ করে এবং সমস্ত রোগের 

বীজাণু নষ্ট করিয়া! ফেলে। দেশ হইতে সেই 

মহান্ হিতকর হোমকাধ্য উঠিয়া শিয়াছে, 

সেই বেদধবনি উঠিয়া গিয়াছে, সেই পবিত্র 

মন্ত্রোচ্চারণ উঠিয়া গিরাছে, তাহার উপর 

মনুষ্যের নানাপ্রকার পাপ বাড়িতেছে, তাই 

দেশে এই মহামারী । আমাদের চেষ্টা নাই, 

কাজেই নানপ্রকার ওজর ও আপত্তি দ্বার 

আমরা এখনকার দিনে হোম অসম্ভব 

বলিয়া প্রকাশ করি। কিন্ত চেষ্টা করিলে 

এখনও অধিকাংপ গৃহস্থ গাভী পালন করিতে 

পারেন এবং টাটকা গোময়ে ও গোমুত্রের 

গন্ধে গৃহকে পবিত্র রাখিতে পারেন ও গব্যছুগ্ধ 

পান দ্বারা নিজ ও পরিবারবর্গের সকলের 
বল ও স্বাস্থ্য অক্ষুপগ্ন রাখিতে পারেন ও গব্য 

ঘ্ৃত দ্বারা হোম করিয়া নিজের ও জগতের 

অকল্যাণ নিবারণ করিতে পারেন। ধাহারা 

মন, ইন্দ্রিয় এবং আত্মাকে সংযত পূর্বক 
যোগের প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করেন, স্বর্গ মর্ত 

পাঁতালে তাহাদের অগ্রাপ্য বা অগম্য কিছুই 
থাকে না। সামান্ত পিপীলিকা সর্ববদ] উদ্যোগী 
বলিয়া গমন করিতে করিতে সহমত ক্রোশ 

আআ এ কা পপি সপ পপ পপ 

১৩৫ 

পথ যাইতে পারে, কিন্তু বেগগামী পক্ষিরাজ 

গকড় অনুপযুক্ত হইলে এক পা”ও যাইতে সমর্থ 

হয় না। মার্কগের পুরাণে আছে -- 

ন।গ্রাবহরণঞ্চেব, ক্রত্বভাবশ লক্ষ)তে। 

ন বাপ্যায়ণ মপ্স।কং বিনা হোমেন জারতে ॥ 

বয়মাপ্যায়িত। মর্ত্য যজ্ঞ ভাগৈ বথোচিতম্। 

বৃষ্ট। তাননু গৃহীষে। মর্তান্ শশ্াদি সিদ্ধয়ে ॥ 

নিষ্পাদিত। ম্বৌষধীধু র্যা যজ্ঞ ধজন্তিনঃ। 
তেষাং বরং প্রষচ্ছাম কাম।ন্ যজ্ঞাদি পুজিতাঃ ॥ 

অধোহি-ব্ষাম বরং মর্তাশ্চে দ্ধ প্রবধিণঃ। 

তোধ বর্ষেণ হি বয়ং হবিবর্ষেণ মাণবাঃ | 

যে নাম্মাকং প্রযচ্ছন্তি নিত্য নৈমিত্তিকীঃ ক্রিয়1 ॥ 

ক্রতুভাগং দ্বরাস্মানঃ স্বয়ঞশ্রস্তি লোলুপাঃ ॥ 

বিনাশায় বয়ং তেষাং তে।য় হুয্যাগ্রি ম'রুতান্। 

ক্ষি'তঞ্চ সন্রষয়ামঃ পাপানামপকারিণাম ॥ 

দুষ্ট তোয়াদ ভোগেন তেষ।ং দুক্কুত কম্মিণাম। 

উপসর্গাঃ প্রবন্তন্থে মবণায় সুদারুণাঃ | 

অর্থাৎ অগ্নিচরণ হইতেছেনা, যজ্ঞ সকলের 

অভাব লক্ষিত হইতেছে । হোম ভিন্ন আম 

দেরও অন্ত উপায় নাই। মত্ত্যগণ যথো- 

চিত যজ্ঞভাগে আমাদিগকে আপ্যায়িত করে, 

আমরাও শদ্যাদি সিদ্ধির নিমিত্ত বৃষ্ট দ্বারা তাহা 

দিগকে অনুগ্রহ করি। ওষধি সকল নিষ্পাদিত 

হইলেই মর্ত্যগণ তদ্বারা আমাদের উদ্দেশ্তে যজ্ঞ 

করে, আমর ও যজ্ঞাদি দ্বারা পৃজিত হইয়া 

তাহাদিগের অভিলধিত' বিষয় সকল সম্পাদন 

করিয়! থাকি! আমরা অধোর্দিকে বৃষ্টিদ্বার। 

বর্ষণ করি মন্ত্াগণ উদ্ধদিকে ঘ্বৃতধারা , বর্ষণ 

করে, যে ছুরাত্বারা নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া 

সকল আমাদিগের উদ্দেশে অর্পণ করে না এবং 

লোলুপ হুইয়া ষজ্ঞভাগ সকল স্বয়ং ভোজন 

করে, আমরা সেই অপকারী পাপাত্বাদিগের 

বিনাশের জন্য জল, অগ্নি, সৃুর্য্য, বায়ু ও 

পৃথিবীকে দুষিত করি। ছুষ্ট জলাদি উপভোগ 



১৩৬ আমুর্বেবদ-_-পৌষ, ১৩২৫। [ ৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

দ্বারা সেই দু্ন্াদিগের বিনাশহ্চক দারুণ 
উপসর্গ সকল প্রবর্তিত হইয়। থাকে । 

এক হোম দ্বারা কত উদ্দেশ সাধিত হয়। 

সেই হোমের সাধনভূত হোমধেনু রক্ষা না 
করিলে আমাদের আর উপান্ন নাই। দ্বতা- 

তির সদ্গন্ধে ব্যাধি বিনিষ্ট হয়, তত্বিষয়ে 

কোন সন্দেহ নাই। - গবা ঘ্বতের গুণ আযুর্ব্বেদে 

লিখিত আছে £__ 

গব্যং স্বৃত্যং বিশেষেণ চক্ষুষ্যং বুষ্যমগ্রিকৃৎ। 

স্বাদ পাকরনং শীতং বাতপিত্ত কফাপহ্ম্ ॥ 

মেধ! লাবণা কান্তো।জ স্তেজে। বৃদ্ধিকরং পরমূ। 

অলঙ্গবী পাপকুক্ষোঘ্বং বয়সঃ স্থাপকং গুরু ॥ 

বলাং পবিন্ত্র মায়ুষাং হুমঙলগলাং রসায়নম্। 

হুগন্ধং রোচনং চারু সর্ববাজোষু গুণাধিকমূ ॥ 

গব্যত্বত চক্ষুর অত্যন্ত ভিতকর, শুভজনক, 

অগ্নিবর্ধক, মধুর রস, মধুর বিপাক, শীতবীধ্য, 
বাতত্, পিত্বনাশক, কফাপহারক, মেধাঞ্জনক, 

লাবণ্যবর্ধক, কান্তিপ্রদ, ওজোধাতুবপক, 

অত্যন্ত তেজন্কর অনন্ী বিনাশক, পাপহ্ারক 

রক্ষোত্ব, বয়ঃস্থাপক, গুরু, বলকর, পবিত্র, 

আযুস্কর, মঙ্গলজনক. রসায়ন, সুগন্ধি, রুচি- 

কারক এবং মনোজ্ঞ। ইহ। ছাড়া অন্ত 

ঘ্বতেরু সায় বুদ্ধিজনক স্বর বন্ধক, স্বৃতিকারক 

রক্ষোত্স উদ্দাবর্ত, জর উন্মাদ, শুল, আনাহ, 

ব্রণ, ক্ষয়, বীসর্প ও রক্তদোষনাশক | এক- 

দ্রব্যে এত গুণ বোধ হয় পৃথিবার আর কোন 

জিনিষে নাই। কিন্তু যদি ইহাতে চর্ব্বি ইত্যাদি 

অপবিত্র দ্রব্য ব৷ অন্ত স্নেহপদার্থ সংনিশ্রিত হয়, 

তবে বিষক্ষয় না করিয়া বিষেরই কার্য করে। 

দ্বতের ও তৈলের একটী৷ বিশেষ গুণ এই যে, 

উহা! যে দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত থাকে-_তাহার 
বার্ধ্য ও প্রভাব গ্রহণ করিয়। তাহার প্রভাব সুক্ষ 

স্পা 

রাজী ঘ্বতও তৈল যে যে দ্রব্যে পাক করা 

হয় তাহ! তাহার সহিত সংমিশ্িিত না থাকিলে 
ও তাহার গুণ গ্রহণ করিয়া তাভার ক্রিয়া 

দেহে প্রকাশ করে। 

হোমের বিষয় শ্রীভগবান্ প্রীগীতায় শ্রীমুখে 
বলিয়াছেন £-- 

“সহ বজ্ঞাঃ প্রজাঃ স্যষ্ট। পুরোবাচ প্রজ/পতিঃ। 

অপেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোইস্ডিষট কাম ধুক॥ 

দেবান ভাবয়তানেন ষে দেব। ভাবরস্ব বঃ! 

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়; পরমবাগ্্য থা। 

ইষ্টান্ ভোগ।ন্ হি যো দেব! দাস্যস্তে যজ্ঞ 

ভাবিতাঃ ৷ 

তৈ দর্তান প্রদ।য়ৈভে,1 যে ভূঙক্তে স্তেন এব সঃ॥ 

যজ্ঞশিষ্টাশিল$ সস্তে! মু্যন্তে সর্বব কি দ্বিষৈঃ 

ভূঞ্জতে তে ত্বয়ং প।পা যে পতন্ত্যাস্মকারণ।ৎ॥ 

অন্ন।দ ভনন্তি ভূতানি পর্জগ্যাদন্ন সম্ভবঃ। 

যজ্ঞাদ্দ ভবতি পর্জন্তে। যজ্ঞ বর্শা সমুস্তবঃ ॥ 

সং সঃ স 

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তক্নতীহ যঃ। 

অঘাযুরিন্দ্রিয়ারামে! মোঘং পার্থ সজীবতি ॥” 

এই যজ্ঞ আমাদের অবশ্য কর্তব্য। আমাদের 

খাধষিরা বলিয়াছেন, জ্রীভগবান স্বয়ং বলিয়াছেন। 

কিন্ত আমাদের দেশ এত অধঃপতিত হইয়াছে 

যে, তাহা কেহ মনে স্থান দিবেন না। 

যদি কোন বড় ভাক্তার-_বিশেষ পাশ্চাত্য 

পণ্ডিত বলেন, তবে তখনই লোক তাহ! 

মানিরা চলিবে । আজকাল এই ইন্ফুয়েঞ্জা 

তবে 

(৩৬ 

বা মহামারী প্রতিষেধের জন্য ইউকিপটান 
তৈল, থাইমল তৈল ও মেনথল সর্বদ। 

রুমালে দ্বাণ লইবার ব্যবস্থা হইয়াছে, কেন ন! 
উহাদের অনুপরমাধু নাসারন্ধে, ও কঃগ্রদেশে 
সর্বদা বর্তমান থাকিলে উক্ত রোগের বীজাণু 
স্বাস দ্বার! বা আহাধ্য ছার! খাইলে তৎক্ষণাৎ নষ্ট 

ও বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করে। এই জন্ত কবি- ; হইয়া ধাইবে। যদি ইহাই হয়, তৰে বিশুদ্ধ 



৩ষ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ] রোগের কাঁরণ ও নিরাকরণের উপায় । ১৩৭ 
রস 

স্বত--বিশেষ গব্যঘৃত বিষদোষনাশক ও অত্যন্ত ! করিয় সংহার কার্য্য করিতেছেন । তাহার স্তব- 

তেজস্কর হইয়া! পবিত্র মন্ত্রযোগে অগ্রিমুখে | স্ততি-প্রণাম ইত্যাদি যে সকল খধিবাক্যে সংস্কৃত 
দেবোদেশে প্রদত্ত হইয়া, অতিশয় বীর্য্যবান্ | ছন্দে বদ্ধ আছে, তাহা পাঠ করিলে কেবল যে 

হইয়া, পাপনষ্ট পুর্ব্বক রোগের বীজাণু সকলের | চিত্রশুদ্ধি হয়, হৃদয়ে আনন্দধারা প্রবাহিত হয়__- 
সমূলে বিনষ্ট করিবে তাহাতে কাহারও সন্দেহ | তাহা নয়, সেই পবিত্র শব্দের কীর্তনে, তাহার 
হইতে পারে .কি? আর যেমন প্রত্যহ ! হরি হরাদি নাম উচ্চারণে শবর্রঙ্গের সাহায্যে 
আহার্ধ্য সংগ্রহের অন্ত চেষ্টা আবস্তক, তেমনি পরতরক্ধকে পাইবার চেষ্টায় বার্, জল, পৃথিবী 
ধাহারা আমাদের আহাধ্য জোগাইতেছেন, | পবিত্র হয় এবং সমস্ত রোগের বীজাণু নষ্ট হয়। 
তাহার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাহাদের আহার্ধ্য এই | আমাদের দেশে গৃহস্থের গৃহে প্রাতে ও সন্ধ্যায় 
ত্বতাহতি না দেওয়া কি আমাদের চৌরের | দেবাদ্বেশে ধূপদীপ দান ও শঙ্ঘধ্বনির ব্যবস্থা 
মত কাধ্য-__মহাপাপের কাঁ্য নয়? এই পাঁপ ; ছিল, তাহা প্রায় লোপ পাইল! কিন্তু যেমন 

ছাড়! জগতে আরও কত মহা মহা পাপ! একজন পাশ্চাতা বিজ্ঞানবিদ বলিলেন, শঙ্খের 

হইতেছে ) মিথ্যা প্রবঞ্চনা, চুরি, জাল. জুয়া- | ধ্বনিতে রোগের বীজাণু নষ্ট হয়, ধূপের গুষ্ধে 
চুরি, দ্থ্যতা৷ হিংসা, পশুবলবৃদ্ধি বা জিহ্বার | বায়ু শুদ্ধ হয়, অমনি অনেকে ধুপ দেওয়া ও 
তৃপ্তিসাধন জন্ত অসংখ্য প্রাণীর নির্দয়তাবে ; শঙ্খধধনির ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু সেই শঙ্খ- 
সংহার, ইন্দ্িয়-সেবার জন্ত- ভোগ বিলাসের চক্র গদাপনুধারী শ্রীহরির পবিত্র নাম পরিবারের 

জন্য হুর্বধলকে পীড়ন, পরস্ীগমন, মনে মনে | সকলে মিলিয়৷ প্রাণ ভরিয়৷ উচ্চারণ করিবার 
অন্ত স্ত্রীকে মাতা ন! ভাবিয়া! ভোগের বস্তু জ্ঞান ূ ব্যবস্থা কই করিলেন! শ্রীহরি পূজায় পয়সা 
করিয়া কাঁমভাবের বিস্তার দ্বারা জগদস্বার | খরচ ন|ই। তিনিই শ্রামুখে তাহার ব্যবস্থা 
স্ত্ীমৃর্তির অবমানন৷ ইত্যাদি কত পাপের কথা করিয়াছেন £__ 

ক... সর আপীল সস সপ [০ 

বলিব! এই রাশি রাশি পাপ এক দিকে, আর 
অন্যদিকে ধর্্চ্চা নাই, কাজেই বসুন্ধরা 

ভীবণ পাপভারে পীড়িত! পুর্বকালে এইরূপ 
বসুন্ধরা পাপ অত্যাচারাদি প্রপীড়িতা হইলে 

ভগবান বিষ্ণুর নিকট গমন: করিতেন, অর্থাৎ 

জগতের সকল লোক প্রাণ ভরিয়া তীহাকে 

ডাকিত ও ইহা বলিয়া গাহিত যে 
“্ধরমের গ্লানি আসিবে আপনি শ্রীমুখেতে 

বলেছিলে, আজ অকুলে আকুল, ডাকে জীব 

কুল, ও কোলে নাওহে তুলে” এখন আর 
সকলে মিলিয়া তাহাকে ভাকিতেছেনা, তাই 
ভিনিও আসিতেছেন না, কিন্তু বস্ধার ভার 

হরণের জন্ত কতকগুলি ভীষণ ব্যাধি স্থষ্টি 

পৌধ-₹-৩ 

পত্রং পুম্পং ফলং তোয়ং যে! মে ভক্ত প্রষচ্ছতি। 

তদহং ভক্তযাপহৃতং মশ্সামি প্রযতাম্্ন ॥ 

তাহার পর-_ 

যৎকরে(ধি যদশাসি যজ্জুহোমি দদামি যৎ। 

যত্তংপশ্যসি কৌন্তের় তৎকুকস্ত মদপণম ।॥ 

যা কিছু করি, তাহারই কার্য করি এবং তাহ! 

তাহাকে অর্পণ করি__এই তে৷ তাহার পূজা । 

প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল, সায়ংকাল হইতে 

প্রাতঃকাঁল পর্য্যস্ত যাহা করি--তাহাতে তাহার 

পুজা হউক। এই ভাবনায়. কাজ করিলে 

পাপ আসিতে পারে না । তাহার পর শ্রীভগ- 

বান যে ফুল, ফল, পাতা, জল দ্বার! তাহার 

পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ইহাতে তাহার 
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পূজা ও হয় এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকে ও বায়ু 

প্রভৃতি পবিত্রযুক্ত হয়। একে দেবতার! আমাদের 

পাঁপের জন্য বায়ু, অগ্নি, জল পৃথিবী, স্র্য্য 
(সুর্যের কিরণ) অপবিভ্র পূর্বক আমাদের 

রোগের ও সংহারের ব্যবস্থা করিতেছেন, 

আমরাও অন্ধ হ্ইয়া, নিজের পায়ে নিজে 

কুঠারাধাত করিয়া এই সকলকে দূষিত 

করিতেছি। যে অগ্নিতে নানাপ্রকারসুগন্ধি-_ 

সুমিষ্ট পবিত্র দ্রব্য দেবোদ্দেশে পৃতঃ হইয়া 
মহাসৌরভ বিস্তার পূর্বক অথির, স্রধ্যকিরণের 
বায়ুর দোষ ও রোগের বীজাণু সকল নষ্ট 

করিত, এখন সেই অগ্নি মোটর চালান তৈলের 

দরবন্ধ-বিস্তারে, আ্যাসিটিলিন কোলগ্যাস্ 
প্রভৃতির ছুর্গন্ধময় পদার্থের দহনদ্বার বাযুকে 

ছুর্গন্ধময় ও বিষাক্ত করিতেছেন । যে ব্রাঁক্গণগণ 

শ্রীভগবানের বিভূতি বেশীপ্থাকার জন্ অগ্রিকে 
জড় পদার্থ না ভাবিয়া ভগবানের বিশেষ সবীয় 

সত্বান্নিত ভাবিয়া দেবভাবে পুজা করিতেন, 

সেই নমন্ত অগ্নি আজকাল বিড়ি, চুরুট, 
সিগারেটের হোমকারী সম্পাদন করিয়া পানা 
বশিষ্ট বিড়ি ইত্যাদির সহিত সবুট পদদলিত 

হইতেছেন! একদিন কোন বিখ্যাত উকীল 
বাবুব বাসায় প্রবেশ করিবার পথের ধারে 

দেখিলাম যে, রক্তপু'ষ মিশ্রিত তুলা অগ্নি দ্বারা 
অর্থদগ্ধ হইয়া পড়িয়া আছে। ভাবিলাম ও 

মনে মনে কান্দিলাম যে, হে অগ্নিদেব! কোথায় 

তোমার দেবভাবে দ্বতানুতি দান, আর 

কোথায় তোমার অমেধ্য হরণ। যাহা ভৃগর্ডে 

প্রোথিত হইলে বায়ু দূধিত করিতে পারেনা 
তাহাই অবাধে অগ্নিসংযোগে বাধুতে 
বিস্তৃতি লাড় পূর্বক আমাদের ইহকাল ও পর 
কালের অনিষ্ট সম্পাদন করিতেছে । এই ত 
অগ্নির দুর্দশা । হৃর্ধ্য স্বয়ং পবিপ্র, কিন্তু আমরা 

সিসি ০৮৯০০ এ আরও আচ শপ শপ সী শি শি স্পপ্পী | আপ পা | পপ শপ পপ সা পা ও ৩ 

মলাদি হুর্্যকিরণ সংস্পর্শ দ্বারা দুষিত করি- 
তেছি। পুর্বে মাঠে মল-মূত্র ত্যাগের ব্যবস্থা 

ছিল এরং তাহার পর তাহার উপর পর্যাপ্ত 
পরিমাণে মৃত্তিকা চাপ! দেওয়ার পদ্ধতি ছিল, 

_ যাহাল্ত হুর্য্কিরণ সংস্পর্শে ইহা বাযুমধ্যে 
সঞ্চালিত না হয়। আজকাল কিন্তু সে প্রথা পল্লী 

গ্রামে লোপ পাইয়াছে ও সহরের ময়ুলা 
গুলিও সহরের বাহিরে ট্রেঞ্চিং গ্রাউগ্ডে 

; কোথাও অদ্ধ প্রোথিত কোথাও প্রোথিত ন! 

করিয়াই ফেল! হইতেছে, কোথাও বা নদী- 

জলে ফেলিয়া! দেওয়া হইতেছে । আমি 
একবার শ্রীবৃন্দাবনে কেশীঘাটে যমুনা স্গান 

করিবার সময় জলে বাঙ্গালার চিরপ্রচলিত মতে 

কুলকুচা করিয়াছিলাম। তাহা দেখিয়া 

একটি ব্রজবাসী আমার উপর অতিশয় জুদ্ধ 

হইয়া বলিলেন “এ বাঙ্গালি ! তম্ যমুনা মাইপর 
ৰ কুলকুচা কর দিয়া” হরিদ্বারেও এইরূপ । 

সেখানে পাণ্ডীর৷ গঙ্গায় দস্তধাবন করিতে দেন 

না। “ঘটি'তে করিয়া জল তুলিয়৷ লইয়া দূরে 

মুখ ধুইতে হয়। কিন্তু বাঙ্গালা দেশের 'কি 

ঘোর কুৎসিৎ প্রথা! লিখিতে লজ্জা ও 

দ্বণা বোধ হয়, পল্লাগ্রামে বঙ্গললনার! যে 

পুক্ষরিণীর জল লইয়া রন্ধন পূর্বক প্রিয় পুত্র ও 
স্বামী প্রভৃতিকে ভোজন করান, তাহারই জলে 

মত্রত্যাগ ও শৌচাদি করেন, ছেলের 

মলমূত্রসিক্ত বন্ধ প্রক্ষালনও করেন । অল্প চেষ্টায় 
এই জবন্ত ও ভয়ানক স্বাস্থ্যহানিকর প্রথা 
উঠিয়। যাইতে পারে, কিন্তু কেহই এদিকে 

দৃষ্টিপাত করেন ন1। জলকে নারায়ণ বলা 
হইয়াছে। জলে ভগবানের বিভূতি খুব বেশী 
বলিযু! ব্রাহ্মণের সন্ধ্যায় জলের মধ্য দিয়া 
ভগবানের আরাধনার ব্যবস্থা । জলে পবিত্র 

হইয়া তাঁহারই উপাসনা - গায়ত্রী জপ ও ধ্যানের. 
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ব্যবস্থা । পুকুরের জলে পুরুষেও কাপড় 

গামছ!' কাচা, কুলকুচা করা, মুখ ধোয়া থুথু 

ফেলা প্রভৃতি কার্য দ্বারা জলকে নান৷ 

প্রকারে দূষিত করিয়া সেই জলপানের ফলে 

ত্বল্পমাত্রায় বিষপানে আত্মহত্যার সায় নিজের 

প্রাণকে অকালে কালকবলে প্রেরণ করিতে- 

ছেন। সহরে কলের জল বলিয়া ততটা দূষিত 

১৩০৯ 

কাশী মাহাত্ম্য খর্ধ করা হইতেছে না। 

আজ কাশীধামে এই মহামারী কি ভয়ানক 

সংহার কার্য অবলম্বন করিয়া আমাদিগের 

চক্ষু ফুটাইবার চেষ্টা করিতেছে । এতেও যদি 

দেশের লোকের ও স্থাস্থ্যবিভাগের লোকের 

চৈতন্য না! হয়, তবে কি দেশ শ্মশানে পরিণত 

হইলে তবে চক্ষু ফুটিবে? যা” হবার হইয়াছে 

হয় না। কিন্তু যে ৪ল দিয়া জল অনবরত | এখনও যদি আমরা সাবধামও যত্বপর হই. তবে 

আসে, তাহ! শুদ্ধিকর বায়ু বা কুর্য্কিরণের ; আমাদের বংশ থাঁকিবে, নতুবা! যেরূপ মহামারী 

মুখ দেখেনা ও নলের মধ্যে যে ময়ল। জমে, জল | আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে যদ্দি উহা শীন্র ন! 
আসিবার সময় তাহাও ধৌত হইয়া আসে । | কমে, তবে যে কি ভীযণ অবস্থা ঘটিবে, তাঁহ! 
তাহার পর নদ নদীর কথা। নদ নদীতে : ভাবিবার বিষয় নয় কি? জল কিরূপে দুষিত 
তো আজকাল ময়লাবহারের কার্য্য পুর্ণমাত্রায় । হইয়া ব্যাধি স্থষ্টি কবিতেছে তাহ বলা হইল। 

চলিয়াছে। যে পতিতপাবনী স্থুরধনী বিষণ ৷ ঈশ্বরের কেহ প্রিয় কেহ অপ্রিয় নাই। তাহার 

পাদোছ্বা বলিয়া! বিখ্যাত যাহার এক বদ! নিকট সকলেই সমান, তবে যেমন অগ্নির 

জল মৃত্যুকালে মুখে পড়িলে মানব মুক্ত হয় । নিকট গেলে শৈত্য নিবারণ ও আলোক 

ইহাই শাস্ত্র বাক্য_্বাহার পবিত্র বাধ অঙ্গে | পাওয়া যাঁয়, তেমনি ঈশ্বরের উপাসনা,আরাধনা 
স্পষ্ট হইলে জাবিত অবস্থায় নিষ্পাপ অর্থাৎ । পুজা প্রদ্থৃতি দ্বার! তাহাব প্রিয় হওয়া যাঁয় ও 
স্বাস্থ্যোন্ততি ও অস্তে ম্বর্গভোগের হেতু ূ ইহকালে সাংসারিক স্থখভোগ করিয়া অস্তে 

হয় এবং ধাহার তীরে দেহ ত্যাগ করিয়া তাহাকেই পাওয়া যায়। আমরা না ইহকালের 
কত কোটা 'কোটা সাধূ, সুধী, জ্ঞানী | উপায় করিতেছি, না পরকালের ব্যবস্থা 

প্রভৃতি এবং উপস্থিত নিজ কার্ষ্যের দ্বার! করিতেছি । আলস্যে বিলাসে, ব্যসনে, পর 

মহাত্রী ৬গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাঁশর | নিন্দায় পরচচ্চায় থে নায়, মত্ততায় এশ্বর্ষ্যে উন্মত্ত 
কষ্টকর মত্ত্যধাম ত্যাগ কবিয়া অমর ধামে | হইয়া! আময়া অতল জলে ভূবি:ত যাইতেছি। 

চলিয়৷ গিয়াছেন, সেই স্থুরধনীর আজ কি; ভক্তের এই গানটি বড়ই ভাবোন্মেষক | 
অবস্থা ভাবিয়া দেখুন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ | “হরি বলরে ভাই--নাম বিনে আর তব পারের 

স্থির করিয়াছেন যে, গঙ্গাজলে সমস্ত রোগের বনু নাই, 
বীজাণু নষ্ট হয়, কিন্ত যদি আমরা উহাতে | হরিনামের মতন কি আছে রতন, করন হতন 
রাশিরাশি ময়লা নিক্ষেপে উহাকে অপবিত্র কন 

অলসে বিলাসে নিলি না মুখে--বিষর লালসে 
করি. তাহা হইলে আমরা যে অনিষ্টের পথ দা 

প্রশস্ত করিব, সে বিষয়ে আর কথা কি ?| বরষে বরবে গলকে পলকে সময় বিয়া যায়, 
পবিত্র কাশীধামেওসহরের নর্দীমার ময়লা! গঙ্গায় 
আনিম়া ফেপাঁ হইতেছে। ইহাতে কি 

ও নস) ষাঁদ এখনও না বলবি-.তবে কিআর 

করবি- ঘাটে বসে ক।দবি ভাই। 
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কি ছার অসার আমে (দে মেতে, সুপথ ছাড়িলি, 

ধাইলি কুপথে, 

কুসঙ্গে মজিলি ডুবিয়। মবিতে -কুদঙ্গে লইলি ঠাই, 

যখন সাতারে পড়বি, পর না পাইবি, হাবুডুবু 

খাইবি তাই। 

ন! বুঝে ন সুখে যা হয় তা করলি; এখনে৷ ফিরিলে 

পাইবে নকলি, 

এখনও ড।কিলে শুনিবে কাগ্ডারী _-ধরিয়া তুলিবে 
নায়। 

(ও ভূই) আর কত হবি তল, হবিবল হরিবল, 

পারের সম্বল কর ভাই । 

যত পতিতে তারিতে করুণ। কবিয়ে মনেতে ভাবিয়ে 

হুবিন।ম আনিয়ে দিয়েছে ঢালিয়ে জগত ভরিয়ে 

গৌর অর নিতাই । 

তোরা আয় সব ছুটিয়ে, নিয়ে য। লুটিফে, এমন 

দিন কি প।বি ভাই।” 

সমস্ত বর্ণ ও আশ্রম সমূহের সাধারণতঃ যাহা 
কর্তবা, তাহা এই ভগবদ্রপাসনার সঙ্গে 
সঙ্গেই অবলম্বন করিতে হইবে। তাহা 
আটিটি-_ 

সত্যং শেঁচমহিংলা চ অনন্য়! তথ! ক্ষম]। 

অনৃশংস্ত।মকার্পণাং সন্তোধ গ্ঠাষ্টমে গুণ ॥ 

পত্র পুষ্প পূজার ব্যবস্থার সঙ্গে স্বাস্থোর ব্যবস্থা 

চিকিৎসা শাস্ত্র দেখাইতেছেন। তুলসী পত্র ষে 
কত রোগ ও রোগের বীজাণুনাশক, তাহা 
“আমুর্ব্বেদেশ পুর্কোই বাহির হইয়াছে । বিহব- 
পত্রের রস পান করিলে-বহুবিধ রোগ নষ্ট হয়। 

যে জিনিসের গুণাধিক্য বেশী, সেই জিনিসেই 
ভগবান বিশেষভাবে আছেন। তুলসী বৃক্ষে 

নারায়ণের অধিষ্ঠান, বিশ্ববৃক্ষে মা জগদন্বা ও 
শিবের অধিষ্ঠান। পদ্ম যেমন শোভা বিশিষ্ট, 
তেমনিই সুগন্ধিযুক্ত। জবার শোভ! মা জগ- 
দশ্বা্র এবং মহেশ ও নারারণের খদতলের স্তায়। 

অপরাজিতার শোভ। মা কালী ও শ্রীরুষ্জের 

ন্ায়। এই সব পুষ্পপজ্জ দ্বারা পুজীয় মন 
আনন্দিত, ভগবচ্চরণে ধ্যান ঘনীতৃত 
এবং চিত্তপশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যরক্ষা। হয়। ইহাও 

আমরা ছাড়িয়াছি। ডাক্তারেরা বলেন যে, 

তুলসীর গুণ থাইমলে আছে। অথচ আমরা 
পয়সা দিয়া থাইমলের স্রাণ লইতেছি, কিন্ত 

বিনাপয়সায় নারায়ণপাদপস্মে অর্পিত- -রক্ত- 

চন্দনচর্চিত তুলসীপত্র ভক্ষণ করিতেছিনা। রক্ত 
বা শ্বেতচন্দনচর্চিত বিহ্বদল মহাদেব ও মা! 

জগদস্বার পাদপদ্ধে অর্পণ পূর্বক ভক্ষণ করিতে- 
ছিনা। ইহা অপেক্ষা মামাদের দ্রর্ভাগ্য আর 

কি হইতে পারে? যে বিহ্ববৃক্ষ সম্বন্ধে শাস্ত্রে 

আছে “দশনং বিন্ববুক্ষস্া স্পশনং পাপনাশনং” 

সেই বিন্ৃবুক্ষ কর্তন করিতেও আমর কুষ্ঠিত 

নহি! 

যঃ শান্ত্রবিধিমুংহজা বর্ততে কামকাবতা। ॥ 

নসলিদ্ধিমবাপ্লোতি নস্খং ন পবাং গতিম্ ॥ 

ফলে আমরা শান্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া, 

স্বেচ্ছাচারের বশবর্তী হইয়া তত্বজ্ঞান, শাস্তি ও 

মুক্তিলাভের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইতেছি, ইহাই 
আমাদের পক্ষে অনিষ্টের প্রধান কারণ। 

মৃত্তিকার দৌধ নিবারণৈর প্রতীকার- গোময় 

লেপন। এখন আমাদের “কোটা ভিটা 

হওয়ার ফলেও তাহাও লুপ্ত হইতে বসিয়াছে ! 
এখন আমাদের ঘরগুলি পয়সা খরচ 

করিম্বা ফেনাইল দিয়! ধোয়ান হয় ও তাহার 

দর্গন্ধ ভোগ করা হয়, অথচ টাটকা গোবর 

যাহা বিনা পয়সায় লভ্য--তাহার সদ্গন্ধ 
“বাবুদে'র ভাল লাগে না। 

আমরা আমাদের খাধিবাক্য না শুনিয়া 

গোবরকে অবহেল! করিয়াছি । সাহেব ডাক্তার 

কিন্ত গোবর সম্বন্ধে কি বপিতেছেন শুনুন । 

“প্লেগরোগ বিস্তারের সময় গৃহত্যাগ করিতে- 



ওয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্য। ] রোগের কারণ.ও নিরাকরণের উপায়। ১৪১ 

হয় এবং সেই গৃহে আসিবার পূর্বে শুফ গৌময়, 

শু নিমপত্র ও গন্ধক একত্র জালাইবে 1” 
8100০০9৬490) 04 6০17) 198,593 

৮100 ১1111910111) 16, 

৪4, ডা. 0, £৮০১৭ 312]917) 1. এ, 9. 

১9010980 0010118188101)91 1340. 

গোমূত্রের গুণ অনেক --ইহা তীক্ষ, শ্লীহা, 
উদর, শ্বাস, কাস, শোথ, মলবদ্ধতা, শুল, গুল্স- 

রোগ; আনাহ্, কামলা ও পাওরোগনাশক । 

ইহা অগ্নি দীপ্তিকারক, মেধাজনক,কৃমি ও কুষ্ঠ- 
রোগ নাশক। গোমুত্র কর্ণে পূরণ করিলে 
কর্ণশুল নষ্ট হয়। গোময় ১ভাগ গোমুত্র ২ 

ভাগ, গোমৃত্রের চারিগুণ ত্বৃত, ঘ্বতের আটগুণ 

দুগ্ধ এবং ছুপ্ধের আটগুণ দধি গ্রহণ করিবে। 

এই সকল মিলাইয়! যে পঞ্চগব্য হয়, তাহা মন্ত্র 
দ্বারা শোধিত করিয়া! নারায়ণের এবং শিবশিবা 
প্রভৃতির স্নানে দেওয়া হয়, দধি, ছুগ্ধ দ্বত, চিনি 

মধু এই পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান ও পানীয় দেওয়া 

হয়। চন্দনমিশ্রিত জলে স্নান করান হয়। এ 

জল, গঙ্গাজল বা কূপ বা নদীর জল তান্র- 

নির্মিত কোষায় থাকিয়৷ পবিত্র হইয়া_-শক্তি- 
যুক্ত হইয়! দেবতার পাগ্যঅর্থ্য স্নান প্রভৃতিতে 
ব্যব্ধত হয়। সেই স্নানজল পুজার পাত্রে 
সংগৃহীত হয় এবং তাহার সহিত সচন্দনতুলসী 

পত্র, সচন্দন বিন্বপত্র, সচন্দনজবা পুষ্প (যাহার 
সিক্তজল স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই উপকারক ) এবং 

অন্তান্ত সুগন্ধি পুষ্প মধুদ্ধারা সংমিশ্রিত 

হইয়া কি অপার্থিব অমুত উৎপাদন করে, তাহ। 

আধুনিক সভ্য জগতের “বাবুরা” ভাবিতে 

পারেন না। এই স্নানজল বা ভগবানের চরণ 

ধৌত জলকে খধিরা কত রোগের বীজাণু- 
নাশক ও কত উপকারক বলিয়া অকাল 

মৃত্যুহারক বপিয় এই মন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন,_- 

অক।ল ম্ৃতৃযু হরণং সর্ধব ব্যাধি বিনাশনম্। 

বিষু পাদে।দকং পিত্ব। শিরন। ধারয়।সাহম্ ॥ 

এখন ব্রহ্গচর্য্য সম্বন্ধে কিছু লিখিয়! ইহার 

উপসংহার করা যাউক। আমি এক সাধুকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, “বাবা আপনি যে স্থানে 

আছেন ওখানে ত প্লেগের প্রকোপ খুব,আপনি 
নিশক্কে কি প্রকারে সেখানে থাকেন?” তাহাতে 
স্বামীপৃজ্যপাদ শ্রীযোগানন্দ সরস্বতী লেখেন 
যে, “ক্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়৷ পরমাআার ধ্যানে 

নিযুক্ত থাকায় কোন ভয় বা আশঙ্কা 

হয় না।” 

রোগীর সংসর্গে রোগ হয়। কিন্তু ধাহারা 

রোগীর স্ুশ্রষা বা চিকিৎসা করেন, তাহারা 

মনে একটা সাত্বিক বল লইয়া কার্য করেন 

বলিয়া! সংক্রামক রোগ সকল তাহাদিগকে 

আক্রমণ করিতে পারে না । একটা গোরুর 

কাছে ভয়ে ভয়ে গেলে সে সিং নাড়া দেয়, 

কিন্ত সাইস করিয়া গেলে সে কিছুই করেনা, 
অথচ উভয় অবস্থায় যে যায়, 'তাহার বাহক 

আকার একই প্রকার। মনের গতির জন্য এই 
ছই প্রকার ভাব হয়। রোগও বোধ হয় মনের 

বল ও শরীরের বল দেখিয়া আক্রমণ করে। 

বীধ্যধারণই প্রধান ক্রহ্গচর্য্য । বীর্যযধারণ না 

হইলে মস্তি বলবান হয় না । বুদ্ধিতেজস্কর না 

হইলে ভগবান বুদ্ধিযোগ দিয়া তাহাতে আত্ম- 

যোগে অবস্থিত হইয়া দীপ্তিশাপী জ্ঞানালোক 

দ্বারা আমাদের মোহান্বকার ,ন& করেন না। 

পূর্বেও এই বাঙ্গালা দেশ ছিল, কিন্ত এখানে 
এত ম্যালেরিয়া ছিল না, তাহার কারণ 

তখন দেশের লোক বাধু প্রভৃতি পবিত্র 

রাখিবার চেষ্টা করিত এবং ব্রহ্গচর্য্য অবলম্বন 

পূর্বক সর্বদা ঈরের চিন্তায় নিরত থাকিত। 
তখন সকল গ্রামেই হরিনাম হইত। এখন 
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তাহার বদলে পরনিন্দা, পরচচ্চা, দাবা, তাস, 

পাশ! প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে। তামাকটা 
কোনরূপে না কোনরূপে আমাদের মধ্যে 

প্রবেশ পূর্বক আমাদের ভীষণ অনিষ্ট 

করিতেছে। ইহাতে আমরা হীনবল হইয়া 
নানারোগের আক্রমণ প্রতীক্ষা করিতেছি। 

এখন এই ভীষণ মহামারীর হাত হইতে 

অব্যাহতি পাইতে হইলে, তামাক__কি কোন 
প্রকার মাদক" দ্রব্য ত্যাগ করিতে হইবে। 

বাজারের খাবার ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ সাত্বিক 

ভাবে গৃহপ্রস্তত অন্নব্যগ্রন, জলখাবারাদি 

শ্রীভগবানকে নিবেদন পূর্বক সেই প্রসাদ 

গ্রহণ করিতে হইবে। দেবপুজা করিতে 

হইবে, হোম করিতে হইবে এবং উপরে যে যে 

বিষয়ের আলোচনা করা হইল-_ তাহার ত্যাজ্য 
বিষয় ত্যাগ ও গ্রাহ্থ বিষয় গ্রহণ করিতে 

আয়ুর্বেবেদ__পৌষ, ১৩২৫। [৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 
সি 

হরিং হরীতকীঞ্চেব গায়ত্রীং জাকবী জলং। 

ভন্তমমলবিনাশার ম্মরেৎ খাদে জপেৎ পীবেম্নরত | 

সর্বাগ্রে ব্রহ্মচ্ধ্য আবশ্তক | বীধ্যধারণে 

রোগের বীজাণু শরীরে প্রবেশ করিতে দেয় না। 

পরম পুজ্যপাদ ৬টকলাসপতি গোস্বামী 
স্বামীজি বলিয়াছিলেন,-_“বাঁবা বাঙ্গালা- 

দেশের মত দেশ নাই,_যদি প্রতোক ব্রাহ্মণে 

ত্রিসন্ধ্যা করে, শিবপুজা, বিষুণপুজা, গুরুপুজা 
ও ইঞ্টপূজ! করে, কিম্বা সকলে না পারিলেও 

প্রত্যেক গ্রামে কেহ কেহ নিত্য হোম করে, 

তবে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি ব্যাধি কোথায় 

পলাইয়া যায়” এই সব করার সঙ্গে কিছু 

ওউঁষধ ব্যবহারে আম্তরক্ষাকে বড়ই দৃঢ় করে। 

আমি নিজে ও পরিবারে সকলে ম্যালেরিয়৷ 

মিশ্রিত ইন্ফ্র,য়েঞ্জায় আক্রান্ত হই, প্রীভগবানের 
কৃপায় সকলে ডাক্তারি ওষধ সেবন করিয়া 

হইবে। হরীতকী প্রত্যহ একটু করিয়! থা ওয়া । ভাল হই, কিন্ত ছূর্ধলতা ও অগ্রিমান্দ্য 'ও 

উচিত। শ্রীভগবানকে নিবেদন করিবার | অরুচি কিছুতেই যায় না। ভাবিয়া চিন্তিয়া 

সময় অল্নে ও পানীয় জলে তুলসী পত্র দেওয়া : । নিয়লিখিত পাচনটি সেবন করিয়া সকলেই 

উচিত। বিষ্ুপাদোদক পান ও প্রত্যহ পূজা ূ বিশেষ উপকার পাই। ইহা প্রতিষেধকরূপেও 

কর! এবং বিদ্বপত্র ভক্ষণ করা উচিত। প্রাতে । 

পূজার পর বিন্বপত্র এবং জনপানের সময় পূজা 
পূর্বক তুলসী পত্র দিয়া সেইজল পান করা, 
ও সেই তুলসী পত্র চর্ব্ণ পূর্বক ভক্ষণ করা 
উচিত। যে গৃহে হোম হইবে-_-তথায় দ্বারকুদ্ধ 

করিয়া পরিবারের সকলে কিয়ৎকাল হোম- 

ব্যবহৃত হইলে উপকার বই অপকার 
করিবে না। 

নিমছাল, চিরাতা, ক্ষেতপাঁপড়া, গুলধ্চ, 

বাসক, কণ্টকারি, হরীতকী ও আমলা প্রত্যেক 

০ চারি আনা, জল অর্ধসের, পাকশেষ অর্ধ- 

পোগা, ঈষছুষ্ণ অবস্থায় প্রাতে সেব্য। 
এখন যেন্ধপ মহামারী হইতেছে, এইরূপ 

কালীন অবস্থান করা, হোমের তিলক ধারণ | গৃহে গৃহে পূজাদি হোম ও সন্ধ্যা হরিনাম 

করা ও চরণোদক পান করা উচিত, কারণ ; সংকীর্ভতন হওয়া অত্যাবহ্তক। নগর .সংকীর্তন 
হরি সকল দেবতাঁকেই বুঝায়। অর 

হরি হরতি পাপানি ছুষ্ট চির্তেরপি স্বতঃ। 

অনিচ্ছগ়্াপি সংস্পৃ্ট দহতোব হি পাবকঃ॥ 

আরও ভাল। 

শরীরঞ্চ নবচ্ছিদ্রং ব্যাধিগ্রস্তং কলেবরম্। 

ওঁষধং জাহ্বী-তোয়ং বৈগ্যোনারায়ণোহরিঃ ॥ 

প্রীসতীশচন্দ্র রায় (চট্টোপাধ্যায় ) বি, ঞেল। 

অলি 
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সি পা পপি 

পৌষ-পার্থণ। 
এ 

শীতের জড়তা ঠেলি”__ এ উল্লাস কোথা পেলি-_ 
অয়ি ! বিষাদিনী- বঙ্গ জননী আমার 

কিসের এ আয়োজন ? পুজা আজি কা'র ? 
চির অভিশপ্ত দেশে, সাক্ষাৎ কমল এসে-_- 

সহস! কি খুলে দিল “লক্গনীর ভাগার £” 
কোথা” গেল-_ক্ষীণ কণ্টে দীন-হাহাকার ? 

বল কোন্ মহোতুসবে, মাতিয়াছে আজ সবে, 

ঘরে ঘরে কেন হেরি আনন্দ তুফান ? 

কি প্রাসাদ__কি কুটার, সকলই সমান। 
গৃহিণীরা ভোরে উঠে, এনেছে চাউল কুটে, 

কোন্ মহাব্রত আজ হবে উদ্যাপন ? 

অতীতের স্মৃতি এ যে ! প্রেমের তর্পণ ! 

গৃহ-কোণে বঙ্গ বধূ বুকে স্নেহ, মুখে মধু 

“নবান্ে”-_নুতন শস্য, দেবতারে দিয়া, 
রেখেছিল শেষ ভাগ যতনে তুলিয়া । 

” বাহান্ন সপ্তাহ তরে, কতই আগ্রহ ভরে, 

সে সম্বলে “রত্ব ঝাঁপি” ভরিয়া যতনে, 

“বাউনী” বাঁধিল বালা খড়ের বন্ধানে 1% 

তিন দিম গৃহ ছাড়ি”: যেওন! কাহারো! বাড়ী” 
মমতায় স্থুমধুর__বধূর শপথ, 
বাঙ্গালীর কি সৌভাগ্য দেখ্রে জগৎ। 

* খাহার (৫২) সপ্তাহে বর্ষ গণনা করিয়া, সম্বংসরের জন্ত পুরাকালের গৃছিণীগণ শস্য সঞ্চয় করিয়া 
গোলায় বধিয়। রাখিতেন। ইহার নাম ছিল “বাহান্গী”, তাহাই অপত্রংশে “বাউনী বাধা” নাম পইয়াছে। 

প্রাচীন বাঙ্গাল! কাব্য পড়িলে পাঠক ইহ1 সবিস্তারে জানিতে পারিবেন।--লেখক। 
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পতি-পুত্রপরিজনে-- ও তুষিতে প্রফুল্ল মনে 

অন্তঃপুরে--অবতীর্ণা “অন্নপূণেশ্বরী”_ 

রাধিয়াছে কত খাস্ঠ বঙ্গের স্থন্দরী। 

মধুর “মোচার ঘণ্ট” স্থধারসে সিক্ত ক, 
কোমল “পালমশীকে* মটরের বড়ী ; 
রসাল ক'রেছে ভা'রে__মিশাল চিঙ্গড়ী। 

বিবিধ মসলা যুক্ত-_ মূলার “মোহন শুক্ত” 
ঘন অরহর ডালে-_'জীরার ফোড়ন্ । 

'কপি' সহ “কই মাছ*__বিশ্বে অতুলন। 

“তিল-পিটুলীর” বড়া ছাকা তেলে ভাজা কড়া, 
আমড়ার" “গুড়ান্বল” সুস্বাদু সরস। 

ভেট্কী মাছের ঝোলে কে ন৷ হয় বশ; 

দ্বৃতে ভাজা তপ্ত লুচী, স্ধ অরুচির রুচি, 
আ্ষে, চুষী, পাটা-সাপ্টা, পাঁপর, কছুরি, 
নূতন .“ন'লেন” গুড়ে” মণ্তার মাধুরী । 

রসে মোলায়েম মিঠা, গোলাপী গোকুল পিঠা, 

মুগের মগধ লাড়্ং কৃষ্ণ তিলে ছাই, 
পাল্তুয়া, নিখুঁতি, বৌদে, মালপো মিঠাই । 

পায়স-__কামিনী চেলে, দেবরাজ খান পেলে, 

পূর্ণিমার পুর্ণ শশী-_সে 'সরুচিকুলী,, 

দেশী মেওয়া, পুর দেওয়া, নানাবিধ “পুলি” । 

হা নিষ্ঠ'র ! হা নির্বোধ! মাতৃ ধনে তুচ্ছ বোধ ? 
কেন সে অখান্ত খাও, কোন্ অনুরাগে ? 
এর কাছে, “কাটলেট কোন্মা কোথা লাগে ? 

আর কত দিন ওরে ! থাকিবি এ মোহ ঘোরে ? 

জননী-পীযুষ কিরে, অযত্বের ধন ? 

এত কি লেগেছে ভাল গোহাড় চর্ববণ ? 

স্লীব্রজবল্লভ রায় কাব্যতীর্ঘ। 
জাতের 
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এপস পি পপ সপ পা শা পেশী সদ শীল পিপি পাপী পপ পপ সপ 

ডাক্তারের ডায়েরী । 

দিলীর প্রসিদ্ধ ডাক্তার মহাত্সা ৬হেমচন্ত্ 

সেনের নাম কোন্ বাঙ্গীলী না শুনিয়াছেন? 

তাহার চিকিৎসা-নৈপুণ্য, আতিথেয়তা, তাহার 
সমদর্শিতা অগ্ঠাপি প্রবাদের মত পশ্চিমভীরতে 

ঘোষিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার বোগীগণ 
তাহাকে ধন্বস্তরির অব্তার বলিয়া বিশ্বীস 

করিতেন। দিল্লী প্রবাসী কোনও বাঙ্গালীর 

কাঁছেই তিনি ভিজিট লইতেন না । তীর্থ- 

যাত্রী ভদ্রলৌকগণের আদর অভার্থনার জন্ত-- 

তাহার প্রাসাদ তুল্য অদ্টালিকাঁর দ্বার সর্বদাই 
মুক্ত থাকিত। 

চিকিৎসা কারধ্যে--তাহার অনন্ত সাধারণ 

“ছাতযশ ছিল। তাহার অভিমত-_নব্য 

ডাক্তাবগণ গুরু উপদেশেব মত শিরোধার্য্য 

করিয়। লইঈতেন; হেমবাবু তাহার বৃহু 

অভিমত ভায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিতেন । সেই 

পুরাতন ডান্েরীতে আমাদের মত লোকের 

অনেক জিনিষ শিখিবার আছে । ”আধুর্ব্বেদে” 

ক্রমশঃ তাহ প্রকাশিত হইবে। 

[ --সঙ্কলয়িতা | ] 

উত্তেজনার কার্ষ্যে ব্রাণ্ডী প্রয়োগ 
করা ভ্রম । 

“সাধারণ লোকে ব্রার্তীকে উত্তেজক 
বলিক়্াই জানে। তাহাতে তত দৌষ ধরি না। 

কিন্ত অনেক ডাক্তারও ঘে ব্রাণীকে উত্তেজক 

পদার্থ মনে করেন না, ইহাই বিম্ময়ের বিষয় । 
আমি দেখিয়াছি, বেশ নামজাদা ডাঁক্তার__ 

প্রনতা নারীকে, অভীর্ণ ও উদরাময় রোগীকে, 

2১ 

-_পুনঃ পুনঃ জরাক্রান্ত ব্যন্তিকে_ পোর্ট, 

৷ সেরী, ব্রাণ্ডী ও ভাইব্রোণ! প্রভৃতি মাদক দ্রব্য 

বাব্হাবের পরামর্শ দিয়া থাকেন । কোন কোন 

বিজ্ঞ ব্যক্তির অভিমত-_প্রেগা্ছি মহামারীর 

প্রকোপ কালে সামান্ত সর্দিতে, স্ব হইতে 

পল্লীগ্রামে গমনেব সমম্নে-_-পোর্ট, সেরী, ত্রাপ্তী 

ও ভাইব্রোণ! ব্যবহার কর! খুব ভাল। কিন্ত 

এই ধারণাটা তাহাদের মাবান্মক ভ্রম । কেননা 

্রান্তী ক্ষণিক উত্তেজক হইলেও উহা একটা 
অবসাদক পদার্থ। বেখানে উত্তেজন।ৰ 

আবশ্যক, সেখানে ত্রাশ্ডী প্রয়োগ কবা অত্যন্ত 

অনিষ্টকর । ৃ্ 

ত্রাী পান করিলে, শরীর উষ্জবোধ এবং 

দেহে বলাঁধান বৌধ হয় বটে, কিন্ত তাহা! ক্ষণ- 

স্থায়ী । ব্রাপ্তীপানের পববর্তী অবসাদ অতি 
ভয়ঙ্কব। অতএব যেখানে হৃদপিণ্ডের শক্তি 

নাশের সম্ভাবনা-সেখানে কখনও ত্রার্তী 

প্রয়োগ করিবেন । ইহাতে কুফল ফলিতে 

পারে। ব্রাশ্ীপানের অন্পক্ষণের পব-_- 

ত্বাচিক রক্তাধিক্য হইয়া থাকে, ফলে-_ 

হৃদপিণ্ডের রক্ত চাপেব হাস হয়, এবং শরীর 

ঠাণ্ডা হইয়া যাইবাব আশঙ্কা উপস্থিত হইয়| 
পড়ে। ব্রার্তী বা ব্রাণ্তীজাতীয় ওধধ-_ 

হৃদ্রপিগকে কখনই সতেজ অবস্থায় আনিতে 

পারে না। 

_ বিশ্ৃচিক। রোগে-_রোগীর হিমাঙ্গ অবস্থা 

উপস্থিত হইলে, অনেক চিকিৎসক ব্রাণ্তীর 
ব্যবস্থা করেন, ধাহারা এই ব্যবস্থা করিয়া 
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থাকেন, আমার বিশ্বাস--তাহারা প্রকৃত ওষধ 

নির্বাচন করিতে না পারিয়৷ গত্যন্তর বিহীন 

হইয়াই এরপ ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বিশ্ব 

চিকা রোগে ত্রাণ্তী কখনও ওষধরূপে 

প্রয়োগ করা উচিত নহে ।” 

খতু শান। 
“আমাদের দেশে--খতুর চতুর্থ দিবসে 

স্রীলোকদিগের স্নানের ব্যবস্থা আছে। স্থৃতি 
শীস্তেও এ মত সমর্থিত হইয়াছে । কিন্ত 
অনেক রমণীর খতু চারিদিনের ও অধিক 
কাল পর্যন্ত স্থায়ী হইতে দেখা যায়। এই 
শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ-_ পূর্ণধতুর অবস্থায়__আত্রব 
থাকিতে থাকিতে, চতুর্থ দিবসে-_শুচি হইবার 

লোভে স্নান করিয়া, নিজের অমঙ্গল নিজেই 

ডাকিয়া আনেন। এই সকল নারীর প্রায়ই 
বাধক বেদন! জন্িয়া থাকে। প্থতুর চতুর্থ 

দিবসে স্নান করিবে” শাস্ত্রের এইরূপ উপদেশ, 

কিন্তু এই চতুর্থ দিবসের অর্থ অনেক নারীই 
বুঝেন না। তৃতীয় দিবসের মধ্যে ধাহাদের 

আর্তব সম্যক শ্রাব হইয়া যায়, তাহারা ৪র্থ 
দিবসে স্নান করিবেন। ধাহাদের খতু ৪র্থ 
দিবসেরও অধিক দিন থাকে, তীহারা ৪র্থ 

দিবসে মান করিলে--কখনই শুচি হইতে 

পারেন না। খতুকালে ্নান__জরায়ু রোগের 
নিদান। অতএব থতু থাকিলে- চতুর্থ দিনে 

কখনই স্নান করিতে দিবে না |” 

মানসিক শ্রমের পর কায়িক শ্রম । 
“কতকগুলি লোকের বিশ্বাস অত্যধিক 

মানসিক শ্রমের পর কায়িক পরিশ্রম করা 

উচিত। আমাদের দেশের ছাত্রগণ তাই 

অধিক পাঠের পর কিয়ংকাঁলের জন্য অঙ্গ- 
চালন| বা ব্যায়াম করিয়া থাকেন। একজন 

বৈজ্ঞানিককেও বলিতে গুনিয়াছি--এইবপ 
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ব্যায়ামের দ্বারা, রক্তাধিক্য সমস্ত শরীরে পরি- 

ব্যাপ্ত হইয়া মস্তিফকে শীতল রাখে । বৈজ্ঞানিক 
বলেন--তখন শরীরের যে অংশ কোন কর্মে 

নিযুক্ত থাকে, তখন সেই কর্মশীলযন্ত 
বিশেষেই রক্তাধিক্য হইয়া থাকে। কিন্তু যে 
পরিমাণে সেই যন্ত্রবিশেষ কর্মে রত থাকে, 

সেই পরিমাণে তজ্জনিত শরীরক্ষয়ও হইতে 

থাকে। সুতরাং মস্তিকষ পরিচালনায় যেমন 

শরীর ক্ষয় হয়, ব্যায়ামেতেও তদ্রাপ শরীর ক্ষয় 

হয়, অতএব একটা যন্ত্রের ক্ষয়পুরণের জন্য 

অপর যন্ত্রকে ব্যবহার করা চলে না। তৰে 

একথা! নিশ্চয়, গুরুতর মানসিক পরিশমের পর 

ব্যায়াম করিলে, শরীর কিছু শ্বচ্ছন্দ বোধ 

হয়। 

যাহারা গুরুতর মানসিক পরিশ্রম 

করিবেন, তাহার! তৎক্ষণাৎ পাঠাদি মানসিক 

শ্রমে ও নিযুক্ত হইবেন না। উভয় ব্যাপারই 
শরীরের অনিষ্ট কর ।» 

জ্বরের কোন্ অবস্থায় কুইনাইন 
দিতে হয়? 

শকি ডাক্তার, কি গৃহস্থ উভয়েরই 
ধারণা-_বিজবর অবস্থায় অথবা জর নামিবার 

মুখে কুইনাইন্ প্রয়োগ করা উচিত। আমি 

কিন্ত এরূপ মতের পক্ষপাতী নহি। জরের 

কম্পনাবস্থা কাটিয়া! গেলেই, কুইনাইন দেওয়া 

চলে। 'বিজ্র অবস্থায় কিম্বা জর নামিবার 

মুখে কুইনাইন্ দিয় যে ফল পাওয়া যায়, জরের 
অতি প্রবল অবস্থায় কুইনাইন দিলে__তা'র 
চেয়ে অনেক নুফল পাওয়া যায়। ইহা আমার 
পরীক্ষিত সত্য। আমি ২০ বংসর ধরিয়া 

এইভাবে কুইনাইন ব্যবহার করিয়া আসি- 
তেছি। যদি ম্যালেরিয়৷ জর জীবাণুঘটিত 

বলিয়া স্বীকার করিতে চাও, তবে কম্পনাবস্থা 
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কাটিয়া গেলেই-_প্রবল জরে নির্ভয়ে কুইনাইন 
প্রয়োগ করিও । কিন্ত জর ম্যালেরিয়া না 

হইলে, কুইনাইন দেওয়।৷ ভাল নহে ।৮ 

জ্বরের পিপাসা । 
“পিপাসা-_জরের একটা যন্ত্রণাপ্রদ প্রধান 

উপসর্গ । পিপাঁস৷ নিবারণের জন্য রোগীকে 

জলপান করিতে দিতে হয়| কবিরাজ 

মহাশয়ের জরগ্রস্ত রোগীকে কাচ! জল. পান 

করিতে দেন না,_তীহারা সিদ্ধ কর! জল 

শীতল করিয়া পান করিতে বলেন। এ 

ব্যবস্থ। মন্দ নহে । আমি ছুই চারিজন বিজ্ঞ 

ডাক্তারকে শীতল জল পানের বিবোধী হইতে 
দেখিয়াছি । তাহারা রোগীর পিপাঁসাৰ জন্য-_ 

উষ্ণ জলের ব্যবস্থা দেন। এখানে উঞ্চণ জল 

অর্থে 106 স৪)) অর্থাৎ করোষ্জ (কুস্থম 

কুসুম ) বুবিতে হইবে । আমি এই উষ্চজল 
পানের অত্যন্ত বিরোধী, উষ্ণজল পানে রোগীর 

পিপাসা দূর হয় না, বরং বাড়ে; অধিকস্ত 

ব্মনোদ্বেগ উপস্থিত হয় । উষ্ণজল বিশ্বাদ,_ 

তাহা পানে রোগীর প্রবৃত্তি বা রুচিও হয় না। 

একজন বহুদর্শা কবিরাজকে আমি আমার 
অভিমত জানাইয়াছিলাম। তিনি বলিয়া- 

ছিলেন-_-গরম জলে রোগীর বমি হইতে পারে 
বটে, কিন্ত সেই বমিতে অনেক উপকার 

হইয়া থাকে। বমির সঙ্গে সঙ্গে পাকাশয় 
ধৌত হইয়া! যাওয়ায়__রোগী শাস্তি বোধ 
করে।৮ আমি কিন্ত আমার রোগীগণকে 

ঠাণ্ড। জল পান করিতে দিয়। থাকি । অনেকে 

শ্লেম্ম-জরে ঠাণ্ডা জল দিতে সাহস করেন না, 
ভঙ্ব-_পাছে বুকে সর্দী বসে। ইহা অবশ্ঠই 
রন্তবিশ্বাস। নিমোনিয়া, প্রিসি, বরষ্কাইডিস্ 
প্রভৃতি রোগেও__ ঠা জল পাঁন করিতে 

ডাক্তারের ডায়েরী । 
শপ পপ | খা পপ 
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বসিতেই পারে না। বিশেষতঃ এ সকল রোগ 

জীবাণুজাত। জরাবস্থায়--শরীর ক্ষয় জনিত 

ক্লেদাদি দেহমধ্যে সঞ্চিত হইয়া থাকে । ঠা 
জল পানে সেই সকল ক্লেদ দেহ হইতে বাহির 
হইয়া যায়। মুত্র-্র্থির কর্মভার লাঘব 
করিবার জন্ত রোগীকে প্রচুর পরিমাণে মুস্- 
মুুঃ শীতল জল পান কর্বরতে দ্িবে। শীতল 
জল পানের আর একটী উপকার-_ দেহের 

উত্তাপ কমিয়! যায়। 
তথাপি যদি রোগীকে শীতল জণ দিতে 

সাহস না কর, তবে- চায়ের মত অঙ্যুঞ্ষ জল 

পান করিতে দ্িও। তাহাতে বরং উপকার 
পাইবে । কদাচ ঈষৎ উষ্ণ জল পান করিতে 

দিও না” 

নৃতন ভরে ছুপ্ধ পথ্য অনিষ কর ।-_- 
“ডাক্তারেরা নূতন জরে ডদ্ধ পান করিতে 

দেন; কবিরাজী মতে নূতন জরে দগ্ধ পান-_ 

বিষপানের তুলা, আমি ভাক্তার হইয়াও, এই 
কবিরাজী মতটাকে শিরোধার্্য করিয়ালইয়াছি। 
বাস্তবিক বহুস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি-_নৃতন 

জরে হুগ্ধ প্রদান করিলে, রোগীর দেহে 

কফের সঞ্চার হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে 

অবস্থায় রোগীকে উপবাস দেওয়ার ব্যবস্থা-_ 

সে অবস্থায় দুগ্ধের মত গুরুপাঁক খাগ্ধ কখনই 

দেওয়া উচিত নহে। অন্নদিন জরে ভূগিতে 

না ভুগিতে আজকাল যে অনেক রোগীর 
পেটে প্লীহা-যকৃতের আবির্ভীব হইয়া থাকে, 
নব জ্বরে ছুগ্ধপান তাহার একটা কারণ ।” 

কড্লিভারের চেয়ে চ্যবনপ্রাশ ভাল। 
“ফুসফুসের ক্ষয়-স্চনায় কড্লিভার অয়েল 

একটা ফলপ্রদ্দ ওষধ। ঘুষঘুষে অর, তাহার 
সঙ্গে খুক্ খুক্ কাঁসি-_-এরূপ' অবস্থায় আমরা 

দেওয়া যায়। কেননা--জল পানে বুকে সর্গী ৷ কভ্লিভার বা কড্লিভার মিশ্রিত ওষধের 
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ব্যবস্থা দরিয়া থাকি । কিন্তু কড্লিভার যে ক্ষয় 

নিবারণে সর্বত্র সক্ষম-_-একথা নিশ্চয় করিয়া 

বপিতে পারি না। অনেক ক্ষয়রোগীর 

কড্লিতাঁর সহা হয় না? থাইতে থাইতে 

উদরাময় দেখ! দেয়, যকৃতের ক্রিয়। হাঁস হইয়া 

পড়ে, আহারে অরুচি উপস্থিত হয় । রোগীর 

এরূপ অবস্থা দেখিলে, ডাক্তার কড্লিভার 
বন্ধ করিবার পরামর্শ দেন, তারপর পেটের 

অসুখ সারিলে, আবার কড্লিভার খাইতে 

বলেন। আবার খাইতে খাইতে পেটের 

অন্ুখ দেখ! দেয়, আবার বন্ধ রাখিবার হুকুম 

হয়। এইরূপে অনেক রোগীকে মাঝে মাঝে 
বন্ধ রাখিতে হয় । আমি এবপ চিকিৎসার 

পক্ষপাতী নহি । আমার বিশ্বাস--কড্লিভারের 

পরিবর্তে কবিরাজী “চ্যবন প্রাশ”  ক্ষয়- 

রোগীকে খাইতে দেওয়া ভাল। চ্যবনপ্রাশ 

ক্ষয় নিবারক ও উৎকৃষ্ট রপাঁয়ন। আমি 

নিজে অনেক রোগীকে চাবনপ্রাশ বাবহারে 

উপকৃত হইতে দেখিনাছি। “চ্যবনপ্রাণে”-- 

উদরাময়ের আশঙ্কা প্রায়ই নাই। অধিকন্ক-- 

উহা৷ স্বস্বাদুক্ত, সুরভি, মুখ প্রিয় এবং ফলপ্রদ। 
তবে চ্যবনপ্রাণ বিশুদ্ধ ও টাটকা] হওয়া চাই। 

ছুঃখের বিষয়-এমন একটা ক্ষয়নিবারক 

মহৌষধ, দিন দিন তাহাতে কৃত্রিমতার 

আবির্ভাব হইতেছে । ব্যবসাম্মের খাতিরে - 

অনেকেই চ্যবনপ্রাশ বেচিয়া বড় লোক 
হইতে চাহিতেছে। অনেক বোগী আবার 

বিজ্ঞাপনের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া. সামান্য সর্দী 
কাসীতে পর্য্যন্ত চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়া 

থাকেন। যে জিনিযে চাহিদা! যত বেশী, সে 

সে জিনিসের নকলও ত্রত বেশী। 'অতএব 

চ্যবনপ্রাথ সেবন করিতে হইলে সুপণ্তিত 

বৈস্তের শরপাগত হওয়াই উচিত ।৮. 

পিপি আট জা এ সা অপ ০ 

নূতন ক্ষত--আরংজেব সোর। 
দদিল্লীতে--শুধু দিল্লী কেন জয়পুরেও 

দেখিয়াছি-_-লোকের শরীরে একরকম ক্ষত 

উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই ক্ষতকে স্থানীয় অধি- 

বাসীগণ “আরংজেব-সোর” বলেন। এই ক্ষত 
অতি ভয়ানক । ইহাতে পৃয-রক্ত ব৷ আব বড় 
একটা থাকেনা । টকৃটকে লাল ঘা__ভিতরে 

অগ্রিদ্ধাহের মত অত্যন্ত জালা । ঘা একবার 

হইলে শুকাইতে চাহেনা, ক্রমাগত বাড়িতে 

থাকে । আমি এই ”আরংজেব সোরের” 

অনেক চিকিৎসা করিয়াছি। ভাক্তারি 

মতে নানারকম লোসন্-মলম প্রভৃতি প্রয়োগ 
করিয়াছি-_কিস্ত কিছুতেই ঘা ভাল করিতে 

পারি নাই। অথচ আমি একজন প্রসার- 

প্রতিপন্তিবান্ ডাক্তার বলিয়া অনেক রোগীই 
এই ঘার চিকিৎসার জন্য আমার কাছে 

আসিত। কলিকাতার অবস্থানকাণীন 

একদ1 বন্ধুবর ডাক্তীর হেমচন্ত্র সেন এম ডির 

সঙ্গে এই ক্ষতরোগের সম্বন্ধে আলোচন! 

করি। বন্ধবর চিরদিন “আযমুর্বেদের 

গোঁড়া। তিনি আমাকে একটা কবিরাজী 

মলম প্রস্তুত করিতে শিখাইয়া দেন। সেই 
মলমে আমি অনেকগুলি রোগীর “আরংজেব 

সৌর” ভাল করিয়াছি । এই মলম লাগাইবা 

মাত্র ঘায়ের জাল! কমিয়া যায়, ৭৮ দিনে ঘা 

শুকায়। মলমটা এই-_ . 
গব্য ঘ্ৃত--১ ছটাক, 

মোম--১ ছটাক। 

একত্রে মহ অগ্নিতে মাটীর পাত্রে গলাইতে 
হয়। উভয় পদার্থ গলিয়া গেলে--পাত্রটা 
অগ্নি তাপ হইতে নামাইয়া তাহাতে নিম্নলিখিত 
দ্রব্যের গুঁড়া দিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া মিশাইন্তে 
হয়। 
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ভারেতর রাভিনা 

অনন্ত মূল চূর্ণ - --%০। 

পল্তা চুর্ণ__৮০। 

ডালকরমচার বীজ চুর্ণ--/। 
নিমপাতা চূর্-_--_-%। 

নিসিনা পাতাচুর্ণ--৮০ | 
হাফরমাঁপীর পাতা চূর্ণ _-%০ | 
ছোট গোয়ালের পাতা চূর্ণ ০ 

পাঁকা আকন্দ পাতা চুরণ %০। 

ইন্ড্রিয়ের শক্তি হাস। 
০০০ পপ পর সা পাপা পপ পি 

১৯৪৪ 

এই মলমে নালী ঘা, এবংসর্বপ্রকার দূষিত 

থা--সমস্তই ভাল হয়। 

এই ঘা প্রথমে নাকি সম্রাট আরংজেবের 

অঙ্গে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাই ইহার নাম 

“আরংজেবসোর 1, 

প্ীজগবন্ধু গুণ্ড এল, এম, এস। 

ইক্জিয়ের শক্তি হাঁস। 

বিগত আশ্বিন মাসে, আমার এক হিন্দু 

স্বানী প্রতিবেশীর চক্ষুরোগ হইয়াছিল। আমি 
তাহাকে লইয়া বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ চিকিৎসক, 

বন্ধবর-_ডাক্তার যতীন্ত্র নাথ মেত্রের শরণা- 
গত হইয়াছিলাম। 

ডাক্তার মৈত্র সে দিন বড়ই ব্যস্ত। ছুই 

শতেরও অধিক রোগী সেদিন তীহাঁর 

আতুরাশ্রমে উপস্থিত। মুহুর্তের জন্য এ 
অভাগা-আগন্তকের দিকে একটু স্বাগত দৃষ্টি 

নিক্ষেপ করিয়া, ডাক্তার মৈত্র তাহার এক 

ভূতোর দ্বারা এক বান্স “সিগারেট” ও এক 

ডিবা তান্ুল পাঠাইয় দিলেন) আমি 

বিজলী-চালিত-পাখায়-__অগ্সরার অঞ্চল বাতাসে 
দ্গিপ্ধ হইয়া_সেগুলির সদ্যবহার করিতে 

লাগিলাম। | 
প্গর্ন্ডন্তস্তের* পার্খদেশ হইতে মহাপ্রভুর 

জগন্নাথ দেখার মত--আমি কেবল ডাক্তারের 

দিকে চাহিক়্াছিলাম। কনকবেষ্টনী পদ্প- 
রাগ মণির মত,. অসংখ্য রোগী ও রোগিণী 

পরিবৃত হইয়া, আজ তাঁহাকে বড় সুন্দর 
দেখাইতেছিল | মহাপ্রকৃতির মাঝে ভবিষ্য 
সৃষ্টির ক্রমবিকাশের ন্যায়, তাহার হইজন 

সাভাধ্যকারী 'এক একটা রোগীকে- তাহার 
সম্মুথে উপস্থিত করিতেছিল। ডাক্তারের 

শীস্ত-সৌম্য-স্ুন্দর মুখখানি-_অনন্ত চিন্তান- 
গাঁমিতাঁয়, কৌৎস খধির কৌষেয়বাসের মত 

আরক্তিম হইয়া উঠিতেছিল। অসংখ্য রোগী 
পরীক্ষা করিতে করিতে, এমন পেশী-পুষ্ট 

কর্্ম-কুশল হাত ঢু"খানি, যেন বিপুল অবসাদে 

অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিল। ক্ষুণ্ন দৃষ্টি বহু নর 
নারীর আর্তকাহিনী শুনিতে গুনিতে কক্ষ 

মধ্যস্থ পবনও বুঝি ব্যাকুল হইয়া উঠিতে- 

ছিল! আমি ভাঁবিতেছিলাম-_স্যষ্টিরহস্ত 
উদঘাটনের জন্য, ভগবান যেমন “একোহহং 

বহস্যামঃ* বলিয়া প্রকৃতির বুকে বহুমূত্তি ধারণ 
করিয়াছিলেন; নশ্বর মানব নয়নের কুহেলী 
ভেদ করিতে ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ কেন এক 

হইয়া অনেক হউন না! হায় তখন ত আমার 
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মনে হয় নাই-_বিজ্ঞানের পরিপূর্ণতার প্রতিষ্ঠা 
করিবার নিমিত্, ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ 

আজ কর্মরূপী বহিষ্ফুরণ ! 
আমাদের পাড়ায় একজন দশকন্মান্বিত 

ব্রাঙ্ষণ ছিলেন। লক্ষমীপূজার দিন-_যখন 
তাহাকে বহু যজমানের যাজনা করিতে হইত, 

অতি সংক্ষেপে দেব-সেবা সারিবার জন্ত তিনি 

কম করিয়া মন্ত্র পাঠ করিতেন। এইরূপে 

এক ঘণ্টার মধ্যে তিনি পরশ ঘরের পূজা 
শেষ করিয়া ফেলিতেন। সেই পুরোহিতের 

কথা সহসা আমার স্থৃতিপথে উদ্দিত হইল। 

ডাক্তার মৈত্রকে লক্ষ্য করিয়া আমি ৰলিয়া 

ফেলিলাম-_-প্পুরোহিতের হাতে যেদিন কাজ 

বেশী থাকে, সেদিন তিনি কম করিয়া মন্ত্র 

পড়িয়া থাকেন।”  রহস্যভূষণাভাষায় 
ডাক্তার মৈত্র উত্তর দিলেন_ “মন্ত্র কম বলিলে 
দেবতা সন্তূষ্ট হইবেন কেন?” বুঝিলাম-__ 
রোগ পরীক্ষায় এমন অসীম ধৈর্য্য ও 

অপূর্ব্ব অধ্যবসায় না থাকিলে ডাক্তার যতীন্দ্র- 

নাথ এত বিরাট ও মহান্ হইতেন ন1। 

ডাক্তারের পরীক্ষা গৃহে, সমাগত অসংখ্য 

রোগীর মধো অনেকগুলি রমণীও ছিলেন। 

কেহ বুদ্ধা, কেহ প্রৌঢ়, কেহ তরুণী, কেহ 
কিশোরী। আরও দেখিলাম-_ওষ্টে ও গণ্ডে 

গোলাপের লালিম! মাখ! ছুই চারিটা বালিক। ! 

হায়! ইহারা সকলেই চক্ষুরোগাক্রান্ত !! 

পরিচয় পাইলাম-_ইহাদের মধ্যে অনেকে সহর 

বাসিনী, অনেকে সুদূর পল্লীগ্রামের কুললক্ষ্মী। 
এই সকল রোগীকে ডাক্তার মৈত্র অতি 

যত্বে ও অতি আগ্রহে পরীক্ষা করিলেন। 

মধ্যগগনম্পশী মার্তগুদেব ক্রমে পশ্চিম 

দিকে ঈষৎ ঢলিয়। পড়িলেন। আমাদের মধ্যে 
একটু বিশ্রস্তাণাপ আরম্ত হইল। এমন সময় 

৯ পক আরোপ 

একটা ভদ্রলোক সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। 
তাহার সঙ্গে দুইটা সুকুমার শিশু । একটার 
বয়স ৭ বৎসর, ২য়টি এখনও পঞ্চমবর্ষ অতিক্রম 
করে নাই। বালকদঘ্য়ের পিতা বলিলেন--ছেলে 

ছুটী রাত্রে কিছুই দেখিতে পায় না। ডাক্তার 
মৈত্র অদ্ধ ঘটিক। ব্যাপী পরীক্ষার পর, বালক- 

য় সম্বন্ধে তদীয় অভিমত প্রকাশ করিলেন-_ 

ইহারা উভয়েই রাতকাণা!। ইহাদের নেত্র 
মণ্ডলের কতকগুলি ন্নায়ুবিতান শুকাইয়৷ 
গিয়াছে। চিকিৎসায় কোন ফল হইবে বলি! 
বিশ্বাস হয় না ।” 

এইবার আমার ধারণা হইল- মানুষের 

দর্শনেক্দ্রিয়ের শক্তি দিন দিন হাঁস হইয়া আসি- 

তেছে !! 
আমরা যখন “ছাত্রবৃত্তি”শ্রেণীর ছাত্র, 

তখন বাঙ্গালার প্রাতঃম্মরণীয় পৃণ্যশ্লোক বিস্তা- 

সাগর মহাশয়ের “বেতালপঞ্চবিংশতি” আমা- 

দের পাঠ্য পুস্তক ছিল। পুস্তক খানি হিন্দী 
“বেতাল পচিশী”” হইতে ভাষাস্তরিত। এখন 

আর ইহা বিদ্ভালয়ে পঠিত হয় না। বই খানি 

এখন বোধ হয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে 

স্থান লাভ করিয়! প্রত্বতত্বের সামিল হইয়া 
পড়িয়াছে | হুঃখের কথা নহে কি? এখনকার 

ছাত্রেরা বইখানি পড়,ন আর নাই পড়,ন-_ 
ইহার গল্পগুলি অনেকেই শুনিয়াছেন। এই 
সকল গল্পের মধ্যে “ভোজন বিলা্ী” ও “শষ্য 

বিলাসীর' গল্প সর্বজন বিদিত। তথাপি 
এ স্থলে সেই গন্পটার ভাবার্থ আমি লিপিবদ্ধ 

করিতেছি-- 

প্ধর্দপুরে গোবিন্দ নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, 

তাহার ছই পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্র “ভোজন 

বিলানী”-- অর্থাৎ খান্ধ দ্রব্যে ,কোন ছুজেপ 
দোষ থাকিলে, অসাধারণ স্রাণ শক্তির বলে-_ 
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সে তাহা ধরিতে পারিত। কনিষ্ঠ পুত্র 

“শয্যা বিলাসী” । শয্যায় কোনও ছুলক্ষ্য বিল্ব 
ঘটিলে-__তাহার আর নিদ্রা হইত না । উভয় 

ব্রাহ্মণ সন্তানের এইরূপ বিস্ময়জনক ক্ষমতার 
কথা শুনিয়া, সে দেশের রাজা_ একদা ছুই 

ভ্রাতাকে পরীক্ষা করিবার মনস্থ করিলেন। 

উভয়ে রাজ-প্রাসাদে নিমন্ত্রিত হইল। 

“ভোজন বিলাসী”-_তাহার জন্য রাজা 

সর্বশ্রেষ্ট পাচককে নানাবিধ সুখাগ্ত প্রস্তুত 

করিবার আদেশ দিলেন। *“ভোজন-বিলাসী” 

যথা সময়ে আহার স্থানে উপস্থিত হইল। 
পাচক সবত্বে প্রস্তত-__চর্ব্ব, চুষ্য, লেহা, পেয়__ 

চতুর্ববিধ থাণ্ সম্ভার ব্রাহ্মণের সম্মথে সজ্জিত 

করিল। কিন্তু “ভোজন বিলাসী” আসনে 
উপবেশন করিয়াই তৎক্ষণাৎ উঠিয়৷ পড়িল। 
অমন দেব-ভোগ্য ভোজ্য বস্তু আহার করিতে 

তাহার প্রবৃত্তি হইল না। 

ক্ষণকাল পরে রাজা আসিয়া! “ভোজন 

বিলানীকে* জিজ্ঞাসা করিলেন-_“ক্বেমন, 

তৃপ্তিপূর্বক আহার করিয়াছ ত?” ব্রাহ্মণ 

বিষঞ্নবদনে উত্তর দিল--“না মহারাজ! 

আমার আহারই হয় নাই, তৃপ্তি ত দুরের 

কথা !” রাজ। সবিম্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 

“কেন, আহার হয় নাই কেন?” ভোজন 

বিলাদী, বলিল-_“মহারাঁজ সকল থাগ্ডের্ শ্রেষ্ঠ 
খাগ্য অন্ন,আপনার পাচক যে অন্ন পাককরিয়াছে, 

সে অন্নে আমি শবদাহের পুতিগন্ধ অন্থভব 

করিয়াছি । কাজেই আমার খাওয়। হয় নাই» 

ব্রাঙ্মণকে উন্মাদ মনে করিয়া, রাজা 
প্রথমে হাসিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সবিশেষ 

অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন-যে তুলে 
অন্ন পাক কর! হইয়াছিল, সে তওুল শ্মশান 

সন্নিহিত কোন ক্ষেত্র জাত ধান্ট হইতে উৎপন্ন । 

বিশ্ময়-বিমুগ্ধ-নূপতি তখন সেই “ভোজন বিলা- 

সীর” যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 

পর্য্যাপ্ত পুরফ্ধারে শ্রীত হইয়া ব্রাহ্মণ শ্বগৃহে 

প্রস্থান করিল। 

এদিকে রাজ প্রসাদের এক মন্মর খচিত 

কক্ষে পুষ্পিত যৌবনা সুন্দরী বৃন্দেরসেবা-নিপুণ- 
করপরিচালনায় “শব্যা-বিলাসীর” জন্য দুগ্ধ 

ফেণনিভ সুকোমল শয্যা রচিত হইল । ব্রাহ্মণ 

সেই শয্যায় নিশা যাপনের অনুমতি পাইল। 

পরদিন অতি প্রত্যুষে রাজা সেই শয়ন 

কক্ষে উপস্থিত। দেখিলেন-_-“শয)া বিলাসী 

কক্ষতলে বসিয়া রহিয়াছে ! তাহার জাগরণা- 

রুণ নেত্র ও কেশপাঙুর মুখের পানে স্থির 

দৃষ্টিতে চাহিয়া, রাজা! জিজ্ঞাসা করিলেন-_- 

“কেমন ব্রাহ্মণ! তোমার ভাল ঘুম হইয়াছে 
'ত?” জড়িত কে “হ্যা বিলাসী উত্তর দিল__ 
-_+না মহারাজ ! আমার আদৌ ঘুম তয় নাই। 
আপনার এই শধ্যার সপ্তম তলে একগাছ। চুল 

আছে, সেই জন্য এই শধ্যায় শয়ন করিবামাত্র 

আমার পৃষ্ঠদেশে ভয়ানক বেদনা হইয়াছে। 

সারারাত্রি আমি ঘৃমাইতে পারি নাই ।৮ শয্যা 
বিলাসীর কথায় রাজ। চমকিত, বিত্রস্ত ও 

বিচলিত হইয়া! উঠিলেন। কিস্করীগণ ছুটিয়া 
আসিল, একে একে শয্যাতল পরীক্ষা করিতে 

লাগিল। রাজা দেখিয়া অবাক হইলেন-_ 

সেই শিরীষপুষ্পপেলব অমল ধবল স্থখ শয্যার 

ঠিক সপ্তম তলে_নারী শিরঃচুত একগাছি 
কেশ পড়িয়া রহিয়াছে! এই একগাছি কেশের 

অন্তই_-অমন জুন্দর সুখশয্যাও “শয্যা 
বিলাসীর”, পক্ষে বিশ্নকণ্টকিত হইয়াছে! 

বল! বাহুল্য “শয্যা বিলাসীর”” ত্বগিন্ত্রিয়ের 

এইরূপ অপূর্ব তীক্ষতার প্রমাণ পাইয়া, রাজ! 
তাহার উপর অত্যন্ত গ্রীত হইলেন। 
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গল্পটাতে--এফজনের ভ্ত্রাণ শক্তি এবং 
অপরের স্পর্শশক্তির যেরূপ আতিশয্য বর্ণিত 

হইয়াছে, বিংশ শতাব্দির সভ্যযুগে তাহা 
কখনই বিশ্বাস যোগ্য নহে । আমাদের পণ্ডিত 

মহাশয়--যখন এ গল্পটা আমাদের পড়াইয়া 

শুনাইয়াছিলেন, আমরা, বালক হইলেও-_ 

আমাদের মনে হইয়াছিল _“শ্মশান-সন্নিভিত 

ক্ষেত্রজাত ধান্তের তও্ুলের অনে” শবদেহের 

ছুর্ন্ধ অনুভব করা, আর সাঁতখান! গদীর তলায় 

একগাছা ক্ষুদ্র চুল থাকায় সারারাত্রি ঘুম না 

হওয়াঁ-ছুই অসম্ভব! মানুষের স্রাণেন্দ্রিয় ও 

ত্বগিন্দ্রিয়_-এতদৃর তীক্ষশক্তিসম্পন্ন হইতেই 

পারে না। আমাদের কথা ছাড়িয়া দিই, 

কোন্ সুদূর অতীতের ধর্পুরের নরপাল, 
তিনিও তো প্রথমে একথা বিশ্বাম করেন 

নাই। তখনও তাহার মুখে ভাসি আসিয়া 

ছিল, এখনও আমাদের মুখেও হাসি আসে । 

কিন্তু চিন্তার কথা এই-_ধর্্পুরের রাজা 
“ভোজন বিলাসী” ও “শব্যাবিলামীর” কথা 

প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই ; শেষে খন উভয় 

ভ্রাতার নির্দেশ, নানা অনুসন্ধানে বাস্তবে 

পরিণত হইয়াছিল,--তখন তো রাজ! এ ঘটনা 

সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন ! 

তবে আমরা ইহা বিশ্বাস করি না কেন? ইহার 

কারণ, -মানবেক্দ্রিয়ের এরূপ তীক্ষতার উদা- 

হরণ আমাদের মধ্যে আমরা! কখনও দেখি 

নাই। কাজেই গল্পের “ভোজন বিলাসী” ও 
*শয্যা-বিলাসীকে” আমাদের পাঁগল বলিয়াই 

মনে হয়। 
ঠিক ম্রণ হয় না-_বোধ হয় ১৩০৮ কি 

১৩০৯ সালে, আচার্য্য অক্ষয় চন্দ্রের কলিকাতার 

বাসায়, বঙ্কিম ম্গুলের অন্যতম জ্যোতিষ 

্বরগীয় চন্দ্রনাথ বস্ত্র মহাশয় একদিন বেড়াইতে 

আযুর্বেবেদ- পৌষ, ১৩২৫ । [৩ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 

চন্দ্রনাথ বাবু “বেতালপঞ্চবিংশতির” কথা৷ 

উত্থাপন করেন। «ভোজন বিলাসী” ও পশষ্যা 

বিলাসীর” কথায় আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র বলেন__ 
“এ গল্পে অবিশ্বীস করিবার কিছুই নাই। যে 

যুগে “বেতাল পঁচিশী”্র গল্প রচিত হইয়াছিল, 
সে যুগে মানুষেব ইন্দ্রিয়েব তীক্ষতা যে 

আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ছিল, তাহ! 

অন্বীকাঁর করা চলে না । গল্পেব কল্পনাকাণ্ডে, 

মানষেব প্রকৃত অবস্থার আভাস ইঙ্গিতও 
থাকিতে পারে। কল্পনা যতই উদ্দাম উচ্ছ খল 
হউক না কেন, বাস্তব ঘটনাই তাহার ভিত্তি। 

আমাদের চেয়ে আমাদেব পূর্ব পুরুষদের 

ইন্দ্রিয়ব যে তীক্ষতা অধিক ছিল, ইহা নিশ্চিত। 

চন্দ্রনাথ বাবু, অনেক তর্ক-বিতর্কের পর 

আচাধ্য অক্ষয় চন্দ্রের মত সমর্থন করিরাছিলেন। 

পবেতালে বহু বহন্ত” নামক উপাদেয় প্রবন্ধে 

তাহ! লিপিবদ্ধ হইয়াছে । সভ্যতাব প্রসাদেই 
হউক আর জুল বায়ুব বিকৃতি বশেই হউক,» 

আমাদের ইন্দ্রিয়ের শক্তি যে ক্রমে ক্রমে নষ্ট 

হইয়া বাইতেছে-_যুক্তিপুর্ণ কথীয়, চন্দ্রনাথ 
বাবু উক্ত প্রবন্ধে তাহা সপ্রমাণ কবিয়াছেন। 

তিনি দেখা ইয়াছেন- অসভ্যাবস্থায় মানুষের 

কোন কোন ইন্ড্রিয়ের অসাধারণ তীক্ষত৷ দৃষ্ট 

হইয়।, থাকে । মধ্য এশিয়ার তাতাবদিগেব 
দর্শন শক্তি অত্যন্ত তীক্ষ, তাহাবা বহুদুরস্থিত 

পদার্থ দেখিতে পান্ন। কতকগুলি জাতির 
দ্রাণেন্ত্রিয়ের তীক্ষতা এত অধিক, তাহার! 

ঘ্বাথেন্ত্রিয়ের দ্বারা যৌজনাস্তরস্থিত জলাশয়ের 

অস্তিত্ব বুঝিতে পারে । এসম্বন্ধে উৎনক ব্যক্তি 

“বেতালে” রহ রহস্য পড়িয়! দেখিবেন। 

বেতাল পঞ্চ বিংশতির আর একটা গল্পে 
ত্বগিন্দ্রিয়ের ও শ্রবণেক্র্িয়ের অসাধারণ কোমলতা 



ওয় বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা] 
কপি 

বর্ণিত হইয়াছে 
ছিল। রাজার নাম “ধর্মধবজ”।| একদ! 
বসস্তকালে তিন মহিষীকে লইয়া তিনি উপবন 

বিহারে যাত্রা করিয়াছিলেন। সেখানে, 

জ্যেষ্ঠা মহিধীকে রাজা একটা ফুটন্ত ফুল 

প্রেমৌপহার দিয়াছিলেন, সেই ফুলটা করচ্যুত 
হইয়া রাজ্জীর বামপদ্দে পতিত হওয়ায় সে 

কোমল চরণ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। চন্দ্রের 

অমৃতকিরণম্পর্শে দ্বিতীয় মহ্ষীর গাত্রের 
স্থানে স্থানে অগ্রিদগ্ধের মত ফোস্কা উঠিয়াছিল। 

বহুদুরস্থিত গৃহস্থের গৃহ হইতে আগত উদুখলেব 
ক্দীণ শব্দ গুনিয়া কনিষ্ঠা রা্তী মুচ্ছিতা হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। এ ঘটনাও চন্দ্রনাথ বাবু 

অবিশ্বীস করিতে পারেন নাই। স্নীযুব অবস্থা] 

বিশেষে এরূপ ঘটিতে পারে। চন্দ্রনাথ বাবুর 
কোন বন্ধু-_-সেতারের সুমধুর বঙ্কারে-_শিরঃ 

পড়ায় সংজ্ঞাশূন্য হইতেন। অযোধ্যার মৃত 
নবাব ওয়াজেদআলিশাহ অপরাহ্নে জল- 

যোগের সময় ৪ খানি ছানার জিলিপি ও ৪টা 

ক্ষীরের পাত্বয়া ভক্ষণ করিতেন। তদীয় 

আদেশামুসারে জিলিপি ভাজা হইয়া গেলে, 
সেই দ্বত পরিবর্তন করিয়া আবার নূতন স্বৃতে 
পান্বয়া ভাজা হইত। নবাবেব এক নূতন 
কর্মচারী-_স্বতের এইরূপ অনর্থক অপচয় 

নিবারণ করিবার জন্য, জিলিপি ভাজার পর 

সেই দ্বৃতেই পাস্তয়া ভাজিবার হুকুম দেন। যে 
দিন এইরূপ কর! হয়, সেদিন নবাব সাহেব 

একটা পাত্বয়ার কিয়দংশ মুখে দিয়াই ছূর্ন্ধ- 

বশতঃ তাহা খাইতে পারেন নাই। নাটোরের 
মহারাজার মুখে গুনিয়াছি-_তীহাদের পূর্ব 

পুরুষ রাজা আনন্দ নাথ রায়, প্রত্যহ তুল! 

ধুনাইয়! সেই তুল! নৃতন খোলে পুরিয়া-_ভাহার 
উপর শয়ন করিতেন। বির কর্মোপলক্ষ্যে, 

পৌষ--« 

ইন্দ্রিয়ের শক্তিহাস। ১৫৩ 

। এক রাজার তিন মহিষী | একবার তাহাকে কলিকাতীয় আসিয়া, রাজ! 
রাধাকাস্ত দেবের ভবনে বাঁস করিতে হয়। 
তাহাৰ দর্জি তাহার সঙ্গে আসিয়াছিল। 
প্রত্যহ নৃতন করিয়৷ তুলা ধুনিয়৷ নৃতন খোলে 
পূবিয়৷ গদী প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া, রাজা 

রাধাকান্ত দেব গোপনে দজ্জিকে প্রব্ধপ করিতে 
নিষেধ করেন। কাজেই নাটোবেশ্বরকে সেদিন 

পূর্ববদিনের প্রস্তত গদীতে শয়ন করিতে হইয়া- 
ছিল। সমস্ত নিশি ঘোব অশাস্তি ও অনিদ্রার 

অতিবাহিত কবিয়। পরদিন প্রভাতে আনন্দনাথ 

তাহাব দজ্জিকে কর্মচ্যুত করিয়াছিলেন শেষে 
রাধাকাস্ত দেবের কাছে সকল রহস্ত অবগত 

হইয়া দজ্জির অপরাধ মার্জন। করিয়াছিলেন 
ব্তোল পঞ্চবিংশতির গল্পে বর্ণিত ইন্দ্রিয়ের 

তীক্ষতা ও কোমলতার কথা যখন আমাদের 

কাছে উপহাসযোগ্য হইয়াছে, তখন বুঝিতে 
হইবে আমাদের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের তীক্ষত। ও 
কোমলতা নিতীস্তই হীস হইয়। গিয়াছে । এই 
হীসের পরিমাণ কিরূপ-_ তাহা নির্ণয় কর! 
এক্ষণে বড়ই কঠিন ব্যাপার। আমাদের 
নিজের ইন্দ্রিয়ের শক্তির হাঁস বৃদ্ধি আমরা 

কতক বুঝিতে পাবি, কিন্তু পরের বেলা তাহা 
পারি না। আমাদের পূর্ব পুরুষের ইন্দ্রিয় 
শক্তি কতদুর প্রবল ছিল, তাহা আমবা জানি 
না। বেদে-পুরাণে কাব্য-দর্শনে সে শক্তির 

যেটুকু স্বপ্ন ছায়া দেখিতে পাওয়া যায়_ 

তাহাতেই আমর! বুঝিতে পারি;__তীহাদের 
ইন্দ্রিয়ের তীক্ষতা, শরীরের স্বাস্থ্য, মনের ব্ল, 
মস্তিফের প্রতিভা, জীবনের স্পন্দন, _ আমাদের 

চেয়ে অনেক বেশী ছিল। এখন তাহার তুলন! 

করা চলে না। মহাত্ম। চন্দ্রনাথ বনু বলিয়- 

ছেন-_-“আমাফের ইঙ্রিয়ের তীক্ষতা যেরূপ 
কমিয়াছে এবং এখনও কমিতেছে, তাহাতে 



১৫৪ আয়ুর্ধবেদ--পৌষ, ১৩২৫। [৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 
শা ওপার সপ মেরে 

আমাদের [ বাঙ্গালী জাতির ] গ্রক্কত বিপদ্ ও | _-১৩,৯ লালে মহীশূর প্রদেশের এক উচ্চ 
বিষম ভয় ভাবনার কারণ উপস্থিত হইয়াছে।” 

একথ! পাকা বৈজ্ঞানিকের--পাক৷। ব্হ্- 

দর্শীর কথ৷ ! বাস্তবিক আমাদের ইন্্রিয় শক্তির 
দিন দিন অধঃপতন * ঘাটিতেছে। আমাদের 

দর্শনেন্দ্িয়ের তীক্ষতা যে কিরূপ দ্রতবেগে 

নষ্ট হইয়া আসিতেছে আমি তাহার উল্লেখ 

করিয়াছি । ডাক্তার মৈত্রের বাটাতে আমি 

এত চক্ষুরোগগ্রস্ত নরনারী এবং বালক 

বালিক৷ দেখিয়াছি, যে, সাহস করিয়া 

বলিতে পারি- পূর্বে এদেশে এত লোকের 

চক্ষুরোগ হইত না। প্রীচীনভারতে চস্মার 
প্রচলন ছিল না, সংস্কৃত ভাষার চস্মার প্রতি- 

শব্দ পাওয়া যায় না। প্রবীন সাহিত্যিক দাদা 

দীননাথ ধরের মুখে শুনিয়াছি__তীহার বাল্য- 
কালে তিনি কদাচিৎ কোন বৃদ্ধকে চন্ম! 

ব্যবহার করিতে দেখিয়াছেন। একথা 

অশীতি বর্ষের পূর্বের কথা । আমার বাল্য- 
কালে আমিও অধিক লোককে চদ্ম! ব্যবহার 

করিতে দেখি নাই। ব্রাঙ্গধর্মের প্রথম গ্রাভাবের 

সময়- বিজ্ঞতা ও গান্তীর্যের ব্যঞ্জন।স্থলে-_ 

অনেকে চম্মার আদর আরম্ভ করেন। কিন্তু 

এখন যে হাটে, ম1ঠে, পথে, ঘাঁটে- যুবক বুবতী- 

দের চক্ষে কনক বেষ্টনে নানাবর্ণের কাচখণ্ড 

দেখিতে পাই, ইহা! দর্শনেন্দ্রিয়ের বিকার বা 

দৌর্ববল্যের জন্যই । ৩০ বৎসর পূর্বে- বৃদ্ধ- 

দের ৮খে চদম! দেখিয়াছি, _যুবক-বুবতী ঝা 

বালক-বালিকারা আবার যে চস্ম পরিতে 

পারে--তখন ইহা কল্পনাও করি নাই। এখন 
দশ বছরের বালকেও চস্য পরিয়। স্কুলে যাইতে 

দেখিতেছি। যে সকল ছাত্র অগ্ভাপি চদ্মা 
গ্রহণ করেন নাই, তাহাদের মধ্যেও অনেকের 

দৃরটিশক্তি ক্ষু হইয়! পড়িয়াছে। ইহার প্রমাণ 

রাঁজকর্মচারী, শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষের অন্ু- 
মতি লইয়া এদেশে আসিয়৷ “হিন্দু "হেয়ার 

প্রভৃতি অনেকগুলি স্কুলের ছাত্রের নেত্র পরীক্ষা 

করিয়াছিলেন। নে পরীক্ষায় প্রমাণিত হই- 

যাছে-_এদেশের ছাত্রগণের মধ্যে শতক্র। ৬৬ 

জন চক্ষু রোগগ্রস্ত! আমাদের দৃষ্টিশক্তি 
স্বাসের ইহা৷ উজ্জল দৃষ্টান্ত নহে কি? 

এখন আমাদের মধ্যে কেহ দুরে দেখিতে 

পাঁন না, কেহ নিকটে দেখিতে পান না, কেহ 

ট-দুরে-_কোথাও দেখিতে পাঁন না। 

একজন প্রবীন বৈজ্ঞানিক আক্ষেপ করিয়৷ 

লিখিয়।ছেন,_পপূর্ব্বে চিকিৎসককে সংযত হইয়া 
বোগীর আপাদ মস্তক ধীব্ভাবে নিরীক্ষণ 

করিয়া, তাহার দেহের আভ্যন্তরিক অবস্থা! 

বুঝিবার চেষ্টা করিতে যেরূপ দেখিয়াছি, এখন 

আর প্রায় সেরূপ দেখিনা । সে অন্তর্ভে্দিনী 

দৃষ্টি, বোধ হয় এখন কমিয়া গিয়াছে । যান্ত্রিক 
পরীক্ষার প্রচলনে চক্ষুঃ স্থলত৷ প্রাপ্ত 

হইতেছে । আমার মনে বিলক্ষণ সন্দেহ জন্মি- 
তেছে যে, রোগ নির্ণয়ে ও রোগের চিকিৎসায় 

ইন্দ্রিয়ের পরিবর্তে যন্ত্রের ব্যবহার যত বাঁড়ি- 
তেছে ইন্দ্রিয় সকল তত স্থুল, ও 

অকর্মণ্য হুইয়৷ পড়িতেছে। ইহাতে মান্ুষের 
মঙ্গল কি অমঙ্গল, যথার্থই ভাবিয়৷ দেখিবার 

সময় আসিয়াছে ।” 

[ সাহিত্য সংহিতা তৃতীয় খও 
১১শ ও ১২শ সংখ্যা, ৬১৪ পৃঃ ] 

বাস্তবিক--জগতে যত যন্ত্রের ব্যবহার 

বাড়িতেছে, ততই মানুষের ইন্জ্রিয়ের শক্তি, 

তীক্ষতা কার্ধ্যকারিত৷ এবং অন্তর্্টি কমিয়া 
যাইতেছে । সাধারণ লোকের. বিশ্বাস_ 
ডাক্তারের চেয়ে বৈদ্যগণ ভাল রকম নাড়ী 



৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ] ইন্ড্রিয়ের শক্তি হাস। ১৫৫ 
এ সস 

দেখিতে পারেন] এবিশ্বান অমুনক নহে। 

বৈদ্যশাস্ত্রে উত্তাপ মাপিবাঁর মাঁপকাটা নাই। 

কাজেই বৈদ্যগণকে ভাল করিয়া "নাড়ী-জ্ঞানী* 
হইতে হয়। ডাক্তার ষ্টেথিসকোপ বসাইয়া 

হৃদ্পিও ও ফুপফুসের*্অবস্থা যেরূপ অন্মান 
করিয়া থাকেন,* কেবলমাত্র নাড়ী পৰীক্ষা 

করিয়া বৈগ্ভ তাহ! বুঝিতে পারেন । বৈদ্ভমতে 

ভিন্ন ভিন্ন বোগে নাড়ীব গতি বিভিন্ন হইয়া 

থাকে। নাড়ীর সর্পগতি, ভেকগতি, জলৌকা 
গতি, পারাবতগতি,_ডাক্তারগণ হয়ত 

বিশ্বাসই কবিবেন না। যন্ত্রের পরীক্ষায় ত এ 

সব জানা যায় না। তঃখের বিষয় স্পশেক্দিয়ের 

তীক্ষতা কমিয়া যাওয়ায়_ আজকাল অনেক 

বৈগ্ভই নাড়ী পরীক্ষায় কৃতিত্ব হাবাইতেছেন। 

আমাদের দশনেন্দ্িয়ের তাক্ষত। যে হাস 

প্রাপ্ত হইয়াছে-_তাহা বোধ হয় কেহই অস্বী- 
কার করিবেন না। আমাদের শ্রবণেক্র্িয়ের 

শক্তিও নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তবে ইহা 

বুঝিবার স্থযোগ পাওয়া যায় না। কর্ণেব 

বহির্দেশ দেখিয়া, কে বধির কে কম শুনে, 

তাহা জানা যায় না। আমি কিন্ত কতকগুলি 

ধনী সন্তানকে "ইয়ার ট্রম্পেট ব্যবহার করিতে 

দেখিয়াছি। যুরোপে এই যন্ত্রের বহুল প্রচলন 

০ নত | পিপি 

আমরা অধিক মস্লা' সংযোগে পাচিত ব্যঞ্জন 

ভিন্ন কচি পূর্বক আহার করিতে পারি না। 
অনেক দ্বিজাতির গৃঁহেও এখন নিষিদ্ধ মাংস, 

পলা, রস, সাদরে ব্যবহৃত হইতেছে। 

আমার বেশ মনে পড়ে-_বাল্যকালে লুচির 

নিমন্্রণে__লুচি ও চিনি ভিন্ন আর কিছু উপ- 

করণ বড় একট! দেখিতে পাইতাম ন!। শৃদ্রের 

বাটাতে ব্রাহ্মণ বা নবশাথ কেহই তরকারী 

থাইঙেন না। সামান্ত শর্করা সংবোগে-_ 

অনেকেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লুচি উদরস্থ করি- 
তেন। বড়লোকেব বাড়ী হইলে, একটু দধির 

আয়োজন হইত, তাহাঁও ভোঁজনেব শেবভাগে 

পাতে পড়িত। এখনকাৰ ভোজে- লুচির 

সঙ্গে, শাক, ভাজা, তরকারী, ডাল, চাট্নী 

প্রভৃতির আয়োজন করিতে হয়। ক্রমশঃ 

দেখিতেছি-__চাট্নার সমাবেশ দ্রুততর বৃদ্ধি 

পাইতেছে। এখন কন্মকর্তীকে নিমন্ত্রিতির 

জন্য নানাবিধ চাট্নী প্রস্তত করিতে হয়। 

জয়পুরাধিপতির ভূতপূর্বব প্রধান মন্ত্রী স্বর 
ংসার চন্দ্র সেন মহাশয়ের কন্তার বিবাহ 

ভোজে-__-আমি ১১ রকম চাট নী ও ৫ রকম 

সরবতের সমাবেশ দেখিয়াছি । মিষ্টান্নের ভিতরে 

। এখন-_-খাজী, গজা, দরবেশ, জিলিপি, ব'দে, 

"আছে। আমাদের দেশে উহার ব্যবহার এখনও | পান্তয়া, রসগোল্লা সন্দেশ প্রভৃতি শোভন 
বিরল হইলেও আমাদের শ্রবণ শক্তির যে সুন্দর বেশে স্থান লাভ করিয়াছে। অন্তর দি 

স্বল্পতা ঘটিয়াছে__-তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।। এখন আর ভাল লাগেনা, তাই তাহা শর্করা 
আমাদের রসনেন্দ্রিয়ের তীক্ষতাও নষ্ট ; সংযোগে ণচিনিপাতা দধিতে” দীড়াইয়াছে। 

হইতে বসিয়াছে। অনেকেরই জিহ্বার অবস্থ। | শুধু ইহাই নহে-_রসনেন্দ্রিয়ের স্থাদশক্তির 
ভাল নয়। কেহ কেহ অন্নব্যপ্রনে অধিক | তীক্ষতার হাস হওয়ায়- এখনকার ভোজে-_ 

লবণ ব্যবহার করেন, কেহ থর ঝাল না হইলে | পাপর, কচুরী, নিমকী, ডালমুট ভাজার সঙ্গে 
তরকারীর আস্বাদ পাঁন না। একটু সামন্ত | সঙ্গে-_নানাবিধ ফল মুলেরও আয়োজন 
অশ্নরস লেহনে কাহারও জিহ্বায় জাড়ি উৎপন্ন ূ করিতে হইতেছে। এত উদ্ভোগ-_-এত 

হইয়। থাকে। স্বাস্থ্যের প্রতিকূণ জানিয়াও ূ আম্বোজন নহিলে মুহূর্তে মুহূর্তে ভোক্তার 



১৫৬ 

সপে পথ শীপিসপাসপিপাপাপিশশ শপ এপ | পপ 

মুখ বদলান হয় কি? আগেকার ভোক্তারা 

আহারে বসিয়! মুখ ব্দলাইবার আবশ্তকত। 
দেখিতেন না। আচার্য অক্ষয় চন্দ্রের মুখে 

শুনিয়াছি পূজার মহাষ্টমীর দিন তাহার 
পিতৃদেব রায় গঙ্গাচরণ সরকার-_কতকগুলি 
ব্রাহ্গকে ভোজন করাইতেন। এ সকল 

ব্রাহ্মণের মধ্যে ছুই চারিজনের রসনার শক্তি 

আয়ুর্ধবেদ-_-পৌষ, ১৩২৫। ৩য় বর্ষ, র্থ সংখ্যা 
পাপ | গসকটি 

থাওয়াইতে যত দ্রব্যের আহরণ করিতে হইত, 
এখন সেই পরিমাণ লোক-খাওয়াইতে তত 

দ্রব্যের আয়োজন করিতে হয়না! । প্রসিদ্ধ 

দেবসেবা গুলির পুর্বকালের যেরূপ 

বর্দদ ছিল, . দেখিলেও অনুমিত হইতে 

পারে যে, এখন পর্বের অপেক্ষা! অল্পপরিমাণ 

দ্রব্যে অতিথিদিগের ভোজন নির্বাহ হইয় 

এতদূর তীক্ষ ছিল যে, তাহারা চল্লিশ টাকা মণেব৷ থাকে ।৮ 
ও বিষ্নাল্লিশ টাকা মণের সন্দেশে যে সুক্ষ 

পার্থক্য থাকিত, তাহাও ধরিতে ,পারিতেন। 
আমাদের জিহ্বায় আর পুব্বের মত আস্বাদানু- 

২৫৪ পৃষ্ঠ! 
আহারের অল্পতায় যে মানুষের শরীরস্থ 

পেশী, অস্থি, শোণিতাদি উপাদানের বিকৃতি ও 

অপকর্ষ ঘটিভেছে--ইহাতে সন্দেহ নাই। ভব হয়না । আমাদের ক্ষুধা, পরিপাক শক্তি 

দিন দিন কমিতেছে। আমাদের দেশে আর 

“একমুনে রঘু” “আধমুনে কৈলাস” জন্ম গ্রহণ | কমিয়া যাঁয়। ইন্জরিয়ের অবনতিতে সমস্ত 
করে না। নব্যসম্প্রদার অধিক আহারকে | শরীরেরই অবনতি বুঝায়। আমাদের যখন 

অসভ্যতাঁর চিহ্ন বলেন। আচার্য্য অক্গয়চন্্র: ইন্দ্রিয়েরই অবনতি হইয়াছে, তখন যথার্থই 
পূর্ণ আহারের পর--২৫টা গোলাপভোগ আম : আমরা বিপন্ন। আমাদের পঞ্চ কার্শেঙ্রিয়ের, 
থাইতে পারিতেন। ভারা অন্জয় চন্দ্র অক্ষয় । পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের শক্তি দিন দিন ক্ষুণ্ন হইয়া 

সারপদার্থের অপচয় ঘটিলে জীবনীশক্তিও 

চন্দ্রের পুল্র সে রসে বঞ্চিত। এখন নিমন্ত্রণ 

খাইতে বসিয়া-আহার্যের উপকরণ কোনটা 

ছু ইতে হয়, কোনটা শু কিতে হয় কোনটা বা 

একটু মুখে দিতে হয়। অন্নরোগের তাড়নায় 

__মিষ্টা্নভক্ষণ এখন বিভীষিকাবৎ মা 
উঠিয়াছে। বড়ছুঃথেই বঙ্গের বরেণ্য ব্রাহ্মণ 
ভূদেব মৃখোপাধ্যায় “ সামাজিক প্রবন্ধে” 
লিখিয়/ছিলেন__ 

“ভারতবাসীর খাগ্য-পরিমাণ নান হইয়াছে 
অর্থাৎ পূর্বে লোকে যত খাইতে পারিত এখন 
তত খাইতে পারেনা)--সকল লোকের 

এইবপ বিশ্বাস। এখনকার ছুই তিন পুরুষ 
পূর্বে যে সকল ভোজ দেশে হইত, ধাহারা 
তাহার ছুই একটির হিসাব দেখিয়াছেন, 
তাহারাই বলিতে পারেন যে. পূর্বে লোক- 

পড়ায়,__ইন্দিয়েশ্বর মনের শক্তিও নই হইতে 

বসিয়াছে। আমাদের যুবাদের মধ্যেও আর 

সে সাহস, স্ফুর্তি, তেজঃ দেখিতে পাই না। এই 
ইন্দ্রিয়ের অবনতিতেই আমাদের এত ছুর্দশা। 

আমাদের সাহিত্যে সৌন্দর্য্য নাই, সমাজে 
এ্রক্য নাই, বাণিজ্যে উদ্ধম নাই,-আমর! 

জগতের কাছে করুণার পাত্র । 

প্রাণের জালায় আমি তো অনেক “হাবড় 

হাটা” বকিলাম, এক্ষণে আমাদের কর্তব্য কি? 

আমরা যে নৈহাটা হইতে ভাটপাড়া পরথ্যস্ত 

হাঁটিয়া যাইতে পারিনা, দশহাত দূরের বস্ত 
দেখিতে পাইনা, ছুইমুঠা ভাত ও একহাতা' 

ডাল খাইয়া পরিপাক করিতে পারি না, -এ 

অবস্থায় আমাদের বর্তবা কি? এ প্রশ্নের 

একমাত্র উত্তর- পূর্ণ জীবনীশক্তি লাভ। পূর্ণ 



৩য় বর্ষ, ধর্থ সংখ্যা 1. 

জীবনীশক্জি না পাইলে, পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ 

অসম্ভব। তুশি যত সভ! সমিতিকর, ক্রিকেট. 
ফুটবল খেল, শিল্প প্রদর্শনীর প্রতিষ্ঠা কর, 
লেখাপড়ার ধুনুরী হও - মনে প্রাণে হিন্দু হইতে 
না পারিলে, তোমার মত বাঙ্গালীর আর 
মঙ্গল নাই। জীবনীশক্তি পুনলশাভের জন্ত - 
তোমাকে “আমুর্কেদের শরণাগত হইতে 
হইবে। আতিশধ্য ও অসঙ্গত হইলেও-_ 

“বেতাল পঞ্চবিংশতির* গল্পে একেবারে 
অবিশ্বাস করিও না । তোমার ইন্ছিয়ের শক্তি 

যে দিন দিন হাঁস হইয়! পড়িতেছে, সে দিকে 

লক্ষ্য রাখিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিও । এ 

শুন, তোমাদেরই মধ্যে একজন সর্বপ্রধান 

ব্যক্তি, পরিণত বয়সে দেশবাসীকে সম্বোধন 

করিয়া কি বলিতেছেন,--. 

«আমর যে সাংঘাতিক অবস্থায় উপনীত 

হইয়াছি, তাহা। নান! কারণে ঘটিয়াছে। আমর! 
ম্যালেরিয়া বিষে জর্জরিত। তৃষ্ণায় আমরা 

জল পান না করিয়া বিষপান করি। 

দুগ্ধ, ঘ্ৃত, মত্ত প্রভৃতি আমাদের সমস্ত পুষ্টিকর 

থাগ্ভেরই শোচনীয় অভাব ঘটিয়াছে। আমরা 
ভাত পর্য্যন্ত পেট ভরিয়া খাইতে পাই না। 

অথচ বিলাসিতায় আমরা বিহ্বল, ব্যতিব্যস্ত। 

দুশ্চিন্তা-ছুর্ভীবনায় আমরা অভিভূত; আমাদের 

মধ্যে দেহনাশক মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বাড়িয়া 

যাইতেছে। আমরা স্ত্ীপুরুষ__মুটেমজুর--শিশু 
প্যযস্ত চা-চুরুটে মগ্তিয়৷ উঠিতেছি। শুনিয়াছি 
চ1 বেশী পান করিলে ন্সায়ু ছূর্বল হয়, বড় 
বেশী পান করিলে পক্ষাঘাতে আক্রান্তও হইতে 
হয়। স্বচক্ষে দেখিয়াছি অনেক চাঁপায়ীর 

ইন্ড্রিয়ের শক্তিহ্ান। 
৯ 

১৫৭ 
শর পা 

লিখিতে হাত কাপে, লেখ! টেড়া বাঁক হইয় 

যায়। সন্তান উৎপাদন প্রভৃতি অতি গুরুতর 

কার্যে আমরা শাস্ত্রের সমস্ত সুনিয়ম ভঙ্গ 

করিতেছি। এইরূপ নানাকারণ ঘটিতেছে। 
সেই সকল কারণ, যতদূর সম্ভব নিরূপণ 
করিতে হইবে । আমরা জীবন-মরণের সমস্যায় 

আসিয়া পড়িয়়াছি। এ সমস্যার সমাধান 

না হওয়া পর্য্যস্ত অন্য সমস্যায় হাত দিলে, এ 

সমস্যার সমাধান হইতে পারিবে না! ; আমাদের 

জাতীয় অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলুপ্ত হইতে পারে। 
ভরসার মধ্যে এই--আমরা৷ বড় পবিত্র ঘরের 

সম্তান। আমাদের পিতৃপুরুষেরা বিশ্বনাথকে 

লইয়াই বিভোর হইয়া! থাকিতেন। বিলাসে- 

বৈভবে তাহাদের মনঃ ছিল না পুণ্যে ও পবিভ্র- 

তায় তাহারা পৃথ্বীর আদরশস্থানীয় হইয়া- 

ছিলেন। তাহারা এখন আবার পৃথিবীর 
আদরশস্থানীযস় হইতেছেন। আজিকার ইউ- 
রোপ ও আমেরিকা, তাহাদের জ্ঞানালোক 

লাভ করিবার জন্য লালায়িত। ইহাতে বুঝিতে 

হয়, তাহাদের পুণ্যফল ফুরায় নাই। আমর 

পতিত, কিন্তু তাহাদেরই পুক্প। পিতার পুণ্য- 

ফলে পুত্রের প্রথম'ও অবিসংবাদী অধিকার। 
তাই মনে বড় আশা যে, বিশ্বনাথের নিকট 

তক্তিভরে অবনত শিরে সর্বান্তঃকরণে প্রার্থন৷ 

করিলে তিনি সেই পুণ্যঞ্লোক পিতৃপুরুষ দিগের 

প্রতিষ্ঠিত পুরী রক্ষা করিবেন।» 

বঙ্কিমুগের ধাষির এই পবিত্র খাক্ মন্ত্র 
বাঙ্গালী ও বাঙ্গালাকে ধ্বংসের মুখ হইতে বক্ষা 

করুক। উপসংহারে ইহাই আমার কামনা । 

উ্াত্রজবল্পভ রায় কাব্যতীর্ঘ। 



১৫৮ আযুর্বেবেদ-_পৌষ, ১৩২৫। [৩য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা 
পপ পিস যা রাস পপি শি বসত পপ শা 

বিবিধ সংবাদ। 

নিখিল ভারতবর্ষাঁয় আয়ুর্বেদ ূ হিন্দু 'ও মুসলমানের মধ্যে বাল্য বিবাহও আজ 

সভা ।-_আগামী জানুয়ারি মাসের শেষভাগে | নৃতন করিয়া প্রবর্তিত হয় নাই। আমাদের 
নিখিল ভারতবর্ষীয় আয়ুর্বেদ সভা! দিল্লীতে | বিশ্বাস-_-আমরা এখন বিলাস জুয়ারে গা 

হইবে স্থির হইয়াছে । সে সময় সেখানে এক | ঢালিয়া-_ দিয় বাবুগিরির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া 
প্রদর্শনীও বসিবে। প্রদর্শনীর জন্য ওধধাদি নিজেরা তো অকর্মণ্য হইতেছিই, সঙ্গে 

ও সম্মেলনের জন্ত প্রবন্ধাদি আগামী ২*শে | সঙ্গে পুরমহিলাদিগকে ও শারীরিক শ্রমের হাত 

জানুয়ারির মধ্যে পাঠাইবার সময় কর্তৃপক্ষগণ : হইতে অব্যাহত রাখিয়া! মৃদ্টিমতী বিলাসিনী 
নির্ণয় করিয়াছেন । করিয়া তুলিতেছি। ফলে সেই বিলাস- 

বৈগ্যের পরলোক প্রাপ্তি ।-- | বাসনার আম্বাদন পাইয়া আমাদিগের মত 

'আমর! শুনিয়া ছুঃখিত হুইলাঁম__কলিকাতা৷ | পুরমহিলারাও যে হিন্দুর ব্রহ্মচর্যয তুলিয়াছে_ 

প্রবাসী কবিরাজ ক্ষীরোদচন্ত্র সেন মহাশয় | পুরুষ অপেক্ষা রমণীজাতির মৃত্যুর আধিকা 
গত ১৮ই অগ্রহায়ণ ইনযফ্লুয়ো রোগে । তাহারই ফলসন্তত। 
পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাভার ইন্ফ,যেপ্জা মহামারী | ইন্ক্ু 
বয়ঃক্রম ৫৪ বৎসর হইয়।ছিল। তাহার নিবাস | য়েঞ্জা মহামারীর প্রকোপটা কপিকাতায় কিছু 

ফরিদপুর-কোটালিপাড়ায়। কম পড়িয়াছে। এখন গড়ে প্রাত্যহিক মৃত্তু- 
সত্রীজাতির ম্বত্যু ।__১৯১৭ সালের | সংখ্যা ৫* জনেরও কম। স্থানে স্তানে এখনো 

স্বাস্থ্য কর্মচারী মহাশয়ের রিপোর্টে প্রকাশ-_ | কিন্তু ইহার পুর্ণ প্রকোপ রহিয়াছে । 

কলিকাত। সহরে পুরুষ অপেক্ষা শ্ত্রীজাতির হুকপোঁকা নিবারণ কমিটী |__ 
মৃত্যুসংখ্যা শতকর! ৪০ জন অধিক | অন্তঃপুর | এহ পোকার নিবারণ কম্পে একটি কমিটি গঠি৩ 

মহিলাঁদিগের অবরোধ প্রথাই এই মৃত্যুদ্ধির | হইয়াছে। রাজসাী সার্কেলের ডেপুটি সেনি 

কারণ বলিয়া স্বাস্থ্য কর্মচারী মহাশয় তাহার | টারি কমিশনর মহাশয় এই কমিটর স্পেশাল 

মন্তব্যে প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা কিন্তু | অফিসার নিষুক্ত হইয়াছেন। 
এ কথার সমর্থন করিতে পারিনা,_হিন্দু ও কলিকাতায় ছুগ্ধসরবরাহ । 

মুসলমানের মধ্যে অবরোধ প্রথা বরাবরই আছে | কশিকাতার 'অধিবাঁসীদিগকে খাটি ছুপ্ধ সর- 
কিন্ত আগেকার মহিলারা পুরুষ অপেক্ষা বেশী | বরাহের ব্যবস্থার জন্ত কলিকাতা করপোরেসন্ 

মরিতেন না কেন? সহযোগী 'সঞ্জীবনী” এ | একটি কমিটি গঠন করিয়াছিলেন। প্র কমি- 

সম্বন্ধে বাল্যবিবাহের দোষ দিয়াছেন, আমরা | টাতে প্রস্তাব হইয়াছে-_-কলিকাতাঁর অধিবাসী- 
তাহারও সমর্থন করিতে প্রস্তত নহি, কারণ ূ দিগকে বিশুদ্ধ হুপ্ধ সরবরাহ করিতে হইলে মিউ- 



ওয় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা ] বিবিধ সংবাদ । ১৫৯ 

নিসিপ্যালিটীক গোষ্ঠ স্থাপন করিতে হইবে। | যে সহজপন্থা' বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহার 

কপিকাতা-মিউনিসিপ্যালিটী যদি এরূপ ব্যবস্থা | জন্ত ইনি ভারতে চিরম্মরণীয় থাকিবেন। 
করেন, তাহা হইলে সত্য সত্যই সহরবাসীর | কৃতজ্ঞতার চিহ্বস্বরূপ প্রায় চারিশত চিকিৎসক 

বিশেষ উপকারের প্রত্যাশা করা যায়। ও ছাত্র শ্শানঘাট পর্য্যস্ত তাহার শবদেহের 

সুচিকিৎসকের পরলোক ।-- | অন্থ্গমন করিয়াছিলেন। আমরা এরূপ কৃতী 

গত ৪ঠা পৌষ বৈকালে বেলগেছিয়! মেডিকেল | বাঙ্গালী দেশহিত্ৈধীর মৃত্যুতে যথেষ্ট ব্যথা অনুভব 
স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার আর, জি, কর | করিতেছি। ভগবান তাহার বিয়োগবিধুর 

মহাশয়ের দেহান্তর ঘটিয়াছে। বেলগেছিয়ার ' স্বজনের চিত্তে শান্তি দান করুন। 

মেডিকেল স্কুল স্থাপনে চিকিৎসা বিষ্যা শিক্ষার ৃ 

* বিগত ১৩ই পৌষ বেল! ১২ ঘটিকার সময় গোয়ালিয়ারের শ্রীশ্রীমন্মহারাজ বাহীছুর 

অষ্টাঙ্গ আমর্বেদ বিদ্যালয়” পরিদর্শন করিয়াছেন বিদ্যালয়ের অধ্যাপনাসৌকর্ষ্যার্থ 

সংগৃহীত বিবিধদ্রবাসম্ভাব, মহারাজ! বিশেষ অনুসন্ধিৎসু ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন। বিগ্যালয়ের 

কাধ্যনির্বাহক সমিতি মহারাজ বাহাছুরকে যে অভিনন্দন পত্র দ্বারা অভিনন্দিত করিয়াছিলেন 
নিয়ে তাহা উদ্ধত হইল-__- 

স্বস্তি বিবিধবিরুদাবলীবিরাঁজমানমানোন্নত্মহারা জর্্য্য 

প্রীল-স্রীযুক্ত-লেফ্টেনেণ্ট জেনারেল্ হিজ্ হাইনে্ 
মহারাজা সার মাধব রাও সিন্ধিযা আলিজ। বাহীছুর 

জি-সি-এন্-আই, জি-সি-ভি-ও, জি-বি-ই,এ-ডি-সি, 
ভি-সি-এল্, এল্-এল্ডি মহোদয়ানাম্ 

নিখিলভারতীয়াফ্টাঙ্গায়ুর্ধ্বেদবিগ্যালযে স্বাগত প্রশস্তিঃ। 
মহারাজ ! 

লোকে গঙ্গা প্রসাদোদয়ইতি বিদিতঃ শক্তিমান্ শাস্তমৃত্ি 
জ্ঞণনজ্যোৎমাবিকাশক্ষপিত-জনমনোৌমোহ-গাঢ়ান্ধকারঃ | 

রাজেন্্রানন্দদারী প্রমথগণবৃতে। ভূতিমানাশুতোষঃ 

শশ্বদ্ভব্যং বিধত্তাং শরণগতসুহৃদ্ বিশ্ববিদ্যালয়া স্ব ॥ 

এহোহি ভূপতিলকোজ্জলপুণ্যকীত্তি- 
জ্যোতল্লাবলীধবলিতাখিলভারতেন্দে। ! 

বিগ্কালয়ে নিখিলভারতবৈগ্যাবিষ্তা- 
সঞীবনাক্ম বিহিতে জয় জীব শঙ্বং॥ 

মহারাজ! জীজ! জয়তি জননী তে জনকজা 

পিতা৷ জয্জীরাবোহভব্দমিতেজ রঘুপতিঃ। 

পাপ 



আরুর্বেদ_-পৌষ, ১৩২৫। [৩য় বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা 

কপাপারাবারে ভুবি বিজয়সে ভারতমণে ! ॥ 

ত্বং সিন্ধিয়াকুলমহোদধিপুর্ণচন্দ্র- 
স্বং ভারতীয়বরভূপগণাগ্রগণ্যঃ | 
ত্বঃ সর্ধবদাহভ্াদয়কৃৎ কৃপয়া গ্রজানাং 

ত্বং মাধবোভবসি মাধবরাব-মুত্ত্যা ॥ 

ভূপাল শ্বাগতং তে ভবতু বিজয়িনোদৃপ্তসামস্তমৌলি- 
ভ্রাজদ্বৈদূ্য্হীরছ্যতিচয়বিলসৎপাদপীঠামলাজ্বে, ॥ 
রাজস্তী কল্পকোটাঃ সুরতরুজয়িনী ত্বৎরুপাকল্পবন্লী 
ন্বাযুর্ধেদবিছ্ঞ।পুনরুদয়ফলায়োজ্জিহীতে সমস্তাৎ॥ 

যাঁসীৎ কল্পলতেব ভারতমহীসর্বার্ঘসিদ্ধিপ্রদা 

য্তাঃ সংশ্রয়ণাচ্চিকিৎসককুলং জাতং জগন্মগুনম্। 
সৌখ্যারোগ্যন্ধাবিধানকুশলা য| সর্ব্ববিদ্যাগ্রণী 
ধর্তা লব্ধজনির্বিরাজতি পর৷ ভৈষজ্য বিদ্যান্যতঃ । 

সাদ্যাযুর্বেদবিষ্ভাপচয়মুপগতা ভূমিপোৎ্সাহহীনা 
দৌভগ্যাদশ্মদীয়াৎ প্রতিদিশমপরৈর্ধি কক তা! ত্যক্তলজ্জেঃ। 
নূনং তদ্ভাগ্যসম্পৎ পুনরুদয়মিতা৷ যররেন্াগ্রয়ায়িন্ ! 
আরুর্ষেদাঙ্গবিগ্ঠাজ্জ নভবনমিদং ভূষয়ন্নাগতোৎসি ॥ 

প্রতীচ্যভৈষজ্যবিদামবজ্ঞয় | 

বিমানিতা ভারতবৈদ্যবিদ্যা 

কপাকটাক্ষিস্তব চেদদিয়ং স্তা- 
ছুজ্জীবিতা তেন বয়ং কৃতার্থাঃ ॥ 



গ্রাহকাদগের প্রাতি সবিনয় নিবেদন-_- 
“আরর্বেদেশর তৃতীয় বর্ষের ৫ম সংখ্যা চলিতেছে । ইহার বাৎসরিক মুল্য অশ্রিম দেয়। 

অনেকেই ক্ৃপাপূর্বক মণিঅর্ডার প্রেরণে বা! ভিঃ পিঃ গ্রহণে মুল্য দিয়া বাধিত করিয়াছেন কিন্ত 
ধাঁহাদের নিকট হইতে এখনো! তৃতীয় বর্ষের মুল্য পায়! যায় নাই, তাঁহাদের নামে আমরা ভিঃ 
পিঃ করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহার! ভিঃ পিঃ গ্রহণে ইহার বার্ষিক মুল্য ৩৮০ প্রদান করেন 
-ইছাই বিনীত প্রার্থন! | 

গ্রাহকগণই পত্রিকার জীবন। আমাদের সহদয় গ্রাহক মণ্ডলীর প্রত্যেকেই এ কথ! মনে 
রাখেন--ইহাও আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ । কাধ্যাধ্যক্ষ *আতুর্বেদ |” 

মাঘের সুচী । 
বিষয় লেখকের নাম পৃষ্ঠা 

১। কাজের কথা--কবিরাজ শ্ীসত্যচূত্রণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন (সম্পাদক ) ১৬১ 
২। সমর্জর বা নব ইনক্ল রেঞ্জ কবিরাজ প্রযুক্ত বীরেন্দরকুমার সেনগুগড কবিরত্ব ১৬৫ 
৩। পঞ্চ কর্ম তহ রি রি বন ১৭১ 

৪। স্থাস্থ্যরক্ষাঁয কলিকাত| মিউনিসিপ্যালিটি--ডাঃ শ্রীযুক্ত কার্তিকচন্দ্র দাস ১৭১ 
*৫। ওলাউঠার প্রতিষেধক-_ডাঃ শ্রীধুক্ত রমণীমোহন মুখোপাধ্যায় 7.1ধ ৭. ১৮২ 
৬। পিত্ৃশুল ব1 9%118/০0০-_ডাঃ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় [,11.9. ১৮৪ 
৭। গ্ীহ্থ্য মুক্তিষোগ ও ০ ০ গ্ীযুক্ত সুধাংগভৃষণ দেন গুপ্ত 

বত্ব 
৮। বনৌষধি-_-কবিরাঙ্ত শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্প রায় কবিরত্ব *** 

" ৯।॥ আমুর্কেদ সভা পঠিত প্রবন্ধ সম্বন্কে'একখানি পত্র শ্রীযুক্ত চণ্তীচরণ 
বন্যোপাখ্যায় ৮** ১৯৩ 

১৮৯ 

১৪৯৩ 

১০1 সর্বনেশে ক্রিমি ব! হছুকপোকার প্রতিকার ১৯৭ 

১১] সমালোচনা 5০, ব ৮০৯ ৪2 ১৯৯ 
১২। বিবিধ সংবাদ ঠা রি ৫ ২০০ 

৷ আয়ুর্বেদ লাইব্রেরী । 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ব এম-এ, এম-বি কৃত-_ 

প্রতিসংস্কৃত রোগ্বিনিশ্চয়। | 
রোগ নির্ণয় করিবার সর্বোৎকষ্ট পুস্তক। রোগ নির্ণয়ের জন্য ইদানিস্তন কালে "মাধব 

নিদান'ই প্রচলিত গ্রন্থ। কিন্ত এই প্রতিসংস্কত রোগবিনিশ্চয়ে মাধব নির্ান অপেক্ষাঁও অনেক 
নূতন কথ৷ আছে। সংস্কত ও বাঙ্গাল! অক্ষরে পৃথক পৃথকভাবে মুদ্রিত। মূল্য ২২ টাকা। 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ কৃত-_বনৌষধি দর্পণ । 
দ্রব্যগুণ শিক্ষার উৎরুষ্ত পুন্তক-_২ খণ্ডে সম্পূর্ণ, মূল্য ৪. টাক1। 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন প্রণীত-__ 
ভৈষজ্য মণিমালিকা | ( ১ম খও) 

পাঁচন, সুন্ি্যোগ ও টোটুকা ওধধগুলির মূল সংস্কৃত শ্লোক ও তাহার ছড়া পদ্য অনুবাঁদ। 
সমস্ত সংবাদ পত্রে বিশেষভাবে প্রশ্বংসিত | “বঙ্গবাসী' বলেন--্এরূপ ভাবের গ্রস্থ বিরল, মুখস্থ 
করিস রাখিলে এ পুস্তকে সকলেরই বিশেষ উপকার হুইবে। মূল্য ॥* দশ আনা, বাধান ১২। 
দ-১২-০০ জন্ত ২৯ নং ফড়িয়! পুকুর স্্রীট, অষ্টা্জ আমুর্ষেদ বিস্তালয়ের স্ুপারিনটেনডেপ্টের 

|), 
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মাসিকপত্র ও সমালোচক । 

বঙ্গাব্দ ১৩২৫-- মাঘ । 

০ 

| ৫ম সংখ্য। 

কাজের কথা । 

9 

চিভসংযম | চিত্সংযমই যোগশাস্ত্রের 

মুখ্য উদ্দেশ্ট। “পাঁতঞ্ল-দর্শনেব” প্রথমেই 
লিখিত হইয়াছে_-যোগশ্চিন্তবৃত্তি নিরোধ?” 

অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধের ন[মই যোগ । এই 

চিন্তবৃত্তির নিরোধ করিতে শিখিলেই সকল 

বিষয়ে দমন করিবার যে শক্তি উপস্থিত হয় 

এবং তাহার ফলে মানুষ যেখদেবত্ব প্রাপ্ত হয়-_ 

সকল শাস্ত্রের মূলতঃ উপদেশ ইহাই । 
্ গঃ রঃ সস 

ব্রহ্মচধ্য ।- ব্রহ্মচর্যযপালন করিতে 

হইলে এই চিত্তসংযমের শিক্ষা কর! সর্বাগ্রে 
দরকার । বাল্যে এ শিক্ষাটা অবশ্য আপনা 

হইতে আসে না; এজন্য সে কালে .ষে গুরুগৃহে 
শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, তাহারই ফলে এব্যবস্থা 

অতি সহজেই সম্পন্ন হইত। এখনকার ছাত্র 
মণ্ডলীর পক্ষে যেরূপ যথেচ্ছাচারী হইবার ব্যবস্থা 

অপ্লতিহত, সেকালে তাহা হইবার উপায় ছিল 
না। সে কালের বালকমণ্ডলীর অভিভাবক- 

গণ হাঁতেখড়ির পরই তাহার সকল শিক্ষাৰ 
ভাব গুরুর হাতে অর্পণ পূর্বক বালকদিগকে 

গুর্বাবাসেই অবস্থানের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। 

ছাত্র যত বড় অবস্থাপন্ন ঘরেরই হউক না 

কেন, গুরু তাহার প্রতি দৃকপাত না করিয়া, 

তাহার ভবিষ্যৎ জীবন যাহাতে উন্নত হইতে 
-পারে-তাহারই প্ররাসে তাহাকে শ্রমশীল 

করিয়া তুপিতেন। সেই শ্রমশীলতাই তাহাকে 

ভবিষ্যৎ স্থখেব সকল সম্পদ দানে সমর্থ হইত । 

এখনকার আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 

এ সকল কিন্ক এখন গর বা উপকথার পরিণত 

হইয়াছে। 
সং রং সঃ খা 

সে কালের শিক্ষা |--গুব্বাবাসে 
সেকালের শিক্ষার ব্যবস্থাটা বড় সহজ ছিল 
না,_ছাত্রগণকে কেবল অধ্যরনে নিরত 

করিয়াই সে কালের গুরু বা অধ্যাপকগণ কর্তব্য 

পালন হইল বলিয়া মনে করিতেন না, 



১৬২ আয়ূর্বেবদ__মাঁঘ, ১৩২৫। [ ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

গোপালন্--গোচারণ পর্যস্ত সেকালের 

ছাত্রপিগকে গুর্ধাবাসে অবস্থিতির সময় করিতে 

হইত, _ভিক্ষালন্ধ অন্নে গুরুগৃহে অন্নসংস্থানের 
ব্যবস্থা করিতে হইত,__তাহার উপর সে 
ভিক্ষালন্ধ অন্নের যথেচ্ছ ব্যবহার করিবার 

শক্তি পর্য্যন্ত তাহাদের থাকিত না, গুরু সেই 
অন্ন হইতে তাহাদিগের উদরপূর্তির জন্য 
যথোপযুক্ত অন্ন প্রদীন করিতেন, তবে তাহার! 

আহার করিতে পাইত। ফলে গুরিগৃহে 

অবস্থানের সময় এই সকল রীতির প্রবর্তনে 

চিত্তনংযমের উপায় বাল্যকাল হইতে সহজেই 

হইয়া যাইত। এখনকার ছাত্রগণ এ সকল 

কথা ধারণাক় আনিতে পারেন কি? 
সু নং ঞ সহ 

দম, দয়া ও দান ।-_ দম, দয়া ও 
দান_-এই তিনটিই সর্বপ্রকার স্থুখলাভের 
উপায়। প্রত্যেক ইচ্ছাকে দমন করিতে পারিলে, 

সর্ব জীবে দয়া করিতে শিখিলে এবং অবস্থা" 

ন্ুরূপ দাঁনে অভ্যন্ত হইলে তাহার তো আর 
কিছুই করিবার প্রয়োজন হয় না। দান বলিলে 

বে কেবল অর্থদানই বুঝায় এরূপ নহেত_ 

কাম্িক ও মানসিক শক্তির বিনিময়েও অন্তের 

শু ব্যবস্থা করিতে পারিলে তাহাও উৎকৃষ্ট 

দানের মধ্যে গণ্য । এখনকার দিনে অনেক 

্রাহ্মণের প্রাসাদ তুল্য অট্রালিক! হইয়াছে, 
অর্থের মুখও [ব্রাহ্মণজাতির ভিতর এখনকার 
দিনে অনেকে দেখির়। থাকেন, কিন্তু সেকালে 

'ব্রাহ্মণেরা অর্থের মুখ বড় একটা দেখিতে 

পাইতেন নাঁ,___পর্ণকুটারই সেকালের ব্রাঙ্মণ- 

দিগের শীতবাত আতপের কষ্ট অপনয়ন 

করিত-_কিন্ত এই দানের ব্যবস্থা ব্রাহ্মণেরই 
মুখনি:স্থত। ফলে সেকালের ব্রাঙ্গণজাতি 

আশীর্বচনে অন্ান্ক জাতিকে যে অমূল্য 

শিস সাও পি চে 

সম্পদ দান করিন্েন, তাহার নিকট ইন্দ্রের 
ইন্দ্রত্বও হারি মানিত। ফলে “্দম' “দয়া” ও 

দানে সে চিত্শুদ্ধি হয়__শারীরিক স্বাস্থ্যলাভের 

ব্যবস্থা তাহার সহিত স্থসংবদ্ধ। প্রত্যেক 

ইচ্ছাকে দমন করিতে পারিলেই জিতেন্জরিয় 

হওয়া যাঁয়। জিতেক্দত্িয় হওয়ার অন্যতম 

নামব্রহ্ষচর্যয পালন এবং ব্রহ্গচর্যপালনের 

শিক্ষণ করিলেই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অন্য শিক্ষার 
প্রয়োজন করে না । 

১৬ ঠা ঁ গু 

বিন্রুরক্ষা! |- শান্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন 

_-“মরণং বিন্দুপাতেন।” অর্থাৎ বীর্ষ্যক্ষয়ই 
মরণের কারণ। ব্রহ্মচ্যপরাযণ ব্যক্তি 

এই জন্য বীর্ধ্যরক্ষার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি 

রাখিবে । সেকালে ইহারই জন্য পঞ্চবিংশতি 

বৎসর বয়ক্রমের পূর্বে পুরুধজাতির--স্ত্রীজাতির 

সহিত মিলনের ব্যবস্থা ছিলনা । তাহার পর 

পরিণত বয়সেও যে স্ত্রা-পুরুষের মিলনের ব্যবস্থা 
হইত) তাহার মধ্যেও তিথি-নক্ষত্র-পর্বদিন-_- 

এ সকল বাছিবাৰু ব্যবস্থা হইত। এখন সে 

পদ্ধতি একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালীর 

রোগপ্রবণতা তাহারই ফলসম্ভত। কিন্ত 

দেশের আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে দেশ- 

বাসীর যেরূপ রুচি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, তাহাতে 
আবার সে কালের বিধি-ব্যবস্থা বাঙ্গাল! দেশে 

পুন; প্রবর্তিত হওয়াও কঠিন ব্যাপার। 
৪ ০ ০ 

দেশরক্ষার উপায় (__দেশরক্ষার 
উপায় করিতে হইলে আগে দেশের বালক 
দিগকে রক্ষা করার ব্যবস্থা করিতে হইবে। 

বাঙ্গালী বালক ই-বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ আশা-ভরসা। 

সেই জন্ বালকরক্ষার চিন্তায় সর্বাগ্রে মনো 
যোগ প্রদান প্রত্যেক অভিভাবকের করণীয় 

বিষয়। গুধু তাহাদিগকে বিস্তামন্দিরে প্রেরণ 



৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা] 

করিয়া,-রাশি রাশি পাঠ্য পুস্তক কিনিয়া দিয়! 
--সময়ের অধিকাঁংশকাঁল সেই সকল পাঠ 
পুস্তকে তাহারা যাহাতে অভিনিবিষ্ট হইতে পারে 
»তাহার ব্যবস্থা করিলে চলিবে না--তাহাদের 

কুস্থম-কোমল-দেহ যাহাতে অকালে কীটদং 
না হইয়। শরীর ক্ষয়ের কারণ না৷ করিয়া তুলে 
-সর্ধাশ্ে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে 
হইবে। আমরা ইহার পুর্বে আরও একবার 
বলিয়াছিলাম--গণডস্থলে ব্রণপ্রকাশ, গলার 

স্বর বিকৃত হওয়া, চক্ষুপ্রাস্তে কালিমা চিহ্ন 

প্রকাশ_-পাঁপ পরিব্যাপ্তির প্রকট নিদর্শন । 

বালকরক্ষার চেষ্টা করিতে হইলে, প্রত্যেক 
অভিভাবককে ইহার প্রতিপ্প্রথর দৃ'্ট রাখিতে 
হইবে,-_বালকগণের নিকট যখনই শ্রী সকল 

চিহ্ন প্রকাশ পাইবে, তখনই তাভাদিগকে 

অধঃপতনের পথ হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা 
করিতে হইবে। তাড়নায় অবশ্ত ইহার 
প্রতীকার হইবে না--তাড়নায় বরং কুফল 
ফলিবারই অধিক সম্ভাবনা । বাঁলকগণ কদর্ধ্য 
অভ্যাস নিরত হইতেছে বুঝিতে পারিলে, 
অভিভাবকগণ তাহাদিগকে যদি নিজেব সঙ্গে 

অধিকাংশ সময় রাখিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, 

তাহা হইলেই ইহার কতকটা প্রতীকারের 

আশা করা! যায়, নতুবা ইহাঁর উপায় বিধান 
একেবারেই অসম্ভব। 

খ ০ ক 

কাজের কথা । 
রা ০৮০০৯৮৮০ 

পম সস ৯৯০ ৮ সপ ০ সস | পিসী 

ূ 
আর একটি উপায়।-যে সকল | 

বালক বিশেষ উম্মার্গগামী হইয়৷ পড়িতেছে বুবা! 
যাইবে, তাহাদের রক্ষাকল্পে তাহাদিগকে বিবাহ 

বন্ধনে আবদ্ধ করাও কতকটা মন্দ বাবস্থা 
নহে। দীখকাল চিকিৎসা কার্ষ্য ব্যাপৃত থাকিয়া, 
ধাতুক্ষয় এবং ন্বপ্রবিকারগ্রস্ত বহুসংখ্যক 

ছাত্ররোগীর আমরা চিকিৎসা করিয়াছি । 

১৬৩ 

উল্লিখিত ছুইটী রোগই অস্বাভাবিক উপায়ে 
শুক্রক্ষয়ের ফলসম্তত। আমাদের এ সম্বন্ধে 

যতটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাতে এই 
অস্বাভাবিক উপায়ে শুক্রক্ষয় হইতে বালক 
রঙ্গার প্রধান উপায়ই বিবাহবন্ধনের ব্যবস্থা । 
বাল্যজীবনে শুক্রক্ষয় আদৌ ভাল নহে, কিন্তু 
উহা! অস্বাভাবিক বা অনৈসর্গিক উপায় 
অপেক্ষা নৈসর্গিক উপায়ে অনেকটা ভাল। 

সেই জন্ যে সকল বালক একেবারেই অধঃ- 

পতনের চরমপন্থীবলম্বী হইয়া পড়িয়াছে, 

তাহাদের জন্য বিবাহের ব্যবস্থা করিলে 

তাহারা কদর্য অভ্যাস হইতে প্রতি নিবৃত্ত 
হইতে পারে। 

র্ খা রর ঁ 

অস্বাভাবিক শুক্রক্ষয়ের পরিণাম। 
অস্বাভাবিক শুক্রক্ষয়ের পরিণাম বড় সহজ 

নহে-ধাতু এবং স্বপ্রবিকার ভিন্ন দারুণ 
অতীর্ণ রোগওইহার ফলসম্ভুত। এই অভ্যাসে 

দীর্ঘকাল অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে,মস্তিক্ষের বিকার 

পর্য্যন্ত ঘটিয়া মানুষকে উন্মাদ করিয়াও তুলিতে 
পারে। তাহার পর, বিবাহ হইলেও ইহাদের 
বাধ্য এরূপ তরল হইয়া যায় যে, তাহার 
ফলে অনেকেরই সন্তান উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট 

হওয়ায় পুত্রমুখ দেখিবার উপায় থাকে না। 

কখন ব' এরূপ বীর্ষ্ে পুত্র উৎপাদনের ক্ষমতা 

জন্মিলেও যে সন্তান জন্মগ্রহণ করে, সে হূর্বল 

ও অল্লায়ু হইয়া থাকে। বাঙ্গীল! দেশের 

রোগপ্রবণতা৷ এবং অকাল মৃত্যুর আধিক্যের 

ইহাও একট! প্রধান কারণ। প্রত্যেক 

অভিভাবক এ সকল কৃথা বিশেষভাবে গ্রহণ 
করুন এবং তাহার ফলে বালক রক্ষার জন্য 

সর্বতোভাবে যত্বশীল হউন-_ইহাই আমাদের 
একান্ত অনুরোধ 

শী প্ং স স্ 
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কলিকাতার ছাত্রাবাস ।-__- 
মফঃস্বলের অনেক অভিভাবকই কলিকাঁতার 

ছাত্রাবাম গুলিতে বালকদিগকে রাখিবার 

ব্যবস্থা পূর্বক বি্তাশিক্ষার বন্দোবস্ত করেন। 

আমাদের মনে হয়, এ ব্যবস্থাটা ও সমীচীন নহে। 

নানা প্রকার বিলাস সম্তারে স্থদজ্জিত কলিকাতা 

সহরে আত্মরক্ষা করা অনেক সময় জ্ঞানগর্ক- 

পরিণত বয়ফ পুকষেরও পক্ষেও অসম্ভব হইয়! 

পড়ে_-তা” চঞ্চলমতি বালকদিগেব নিকট 

তো দূরের কথা । আমরা ছাত্রাবাসে অনস্থিত 

সকল বালকের কথা বলিতেছিনা,কিন্ধ অনেক 

বালকই যে এইরূপ অভিভাবক শুনা অবস্থিতির 
ফলে যথেচ্ছাঁনী ও বিপথগামী হইয়া থাকে, তাহ 

খাঁটী সতা কথা৷ অনেক ছাত্রাবাসেই দেখিতে 
পাওয়া যায়, তৈল মর্দনের ব্যবস্তা সেখন হইতে 

উঠিয়া গিয়াছে, জাবান তাহা স্থান পূর্ণ 
কবিয়াছে--শুঙ্ক ধৌদলের থোলা! দিয়। তাাবা 

গাত্রমার্জন করিতে খিখিয়াছে, পনিচ্ছদ 

পারিপাট্যেও তাভাদের তীক্ষদৃষ্টি। ফছো এই 
বিলাপবা সনায় চিত্তপ্রবৃত্তি সজেই সুখানেমণেন 

প্রয়াস পরায়ণ ভয়। আমাদের মনে ভর, 

মফস্বল অপেক্ষা কলিকাতা প্রবাসী ছাত্র 
মণ্ডলীর অধিক অধঃপতন এইরূপেই ঘটক 

থাকে । 

নাটক, নবেল ও থিয়েটার ।-__ 
নাটক,নবেল পাঠ এবং থিয়েটার দেখার প্রবৃত্তি ও 
এই বিলাসিতা হইতে জাগিয়া উঠে। সেবা 

নিপুণ “আরেসা”র সু গ্রযাযর় চরমসুখ উপলদ্ধি 

করিয়। কুমার জগৎ সিংহে'র মত সেইরূপ রোগ 

অপ আপ অর শা 0 ০ তি তাপস হা 

শয্যায় সুঞ্জষা প্রাপ্তির জন্য কাহারও বাসনা 

জাগিয়া উঠে, কেহ “কুন্দনন্দিনী'র মাতার 

আসন্নকালে “নগেন্্রনাথের” মত সাহাধ্য নিরত 

হইবার জন্য উদগ্রীব হইয়া উঠেন, কেহ 
“গোবিন্দলালেরঃ মত “বারুণী পু্ষরিণী” হইতে 
জলমগ্না “রোহিণীকে* উদ্ধার করিবার কল্পনা 

আনিয়া কৃথার্থমন! হইয়া! থাকেন,কেহুবা'কণ্টকে 

গঠিল বিধি মুল অধমে, শুনিয়। “হ্মচন্দ্র 

হইবার জন্য আকাজ্ষা করিয়া থাকেন। 
প্রতাপ হইবার সাধ অনেকেরই নাই, কিন্ত 
“দেবেন্দরনাথের” মত “হরিদাসী বৈষ্ণবী” হইবার ' 

শক্তি অনেকেরই আছে । ফলে নাটক-নবেল 

পাঠ বা থিয়েটার* দেখায় ছাত্রজীবন যে 

বাস্তবিকই * কলুষিত হইয়া থাকে_-ইহ! 
সুনিশ্চয়। 

গা সঃ খ 

স্্রী-প্রসঙ্গ | এক কথায় কোনোরূপ 

্বী-প্রসঙ্গই ছাত্রজীবনে কর্তব্য নহে। স্ত্রী- 
প্রসঙ্গেব মত পাপের পথ প্রশস্ত করিবার ব্যবস্থা 

আর কিছুতেই নাই। এইজন্য নাটক-নবেল 

পাঠ বা থিয়েটার দেখার প্রবৃত্তি হইতে 

ছাত্ররিগকে রক্ষা করা একান্ত কর্তব্য । 

অনেকে স্বধন্মত্রষ্টও হইতেছে ইহারই ফলে। 

ছাত্রাবাঁসগুলি তুলিয়া দেওয়া হউক-_-এ 

কথা তো বলিলে চলিবে না--তধে ছাত্রাবাস 

গুলির কর্তৃপক্ষগণ যদি এ সম্বন্ধে কঠোর দৃষ্টি 

রাখিবার ব্যবস্থা করেন, তাহ হইলে বোধ হয় 

ইহার অনেকটা প্রতীকার হইতে পারে। কিন্তু 
তাহার একট! উপায় করিবার জন্য আমাদের 

দেশের লোকনাথ! ঘামাইবেন কি? 

স্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন। 
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সমরভ্বর বা! নবইন্ফুযেগ্র! ৷ 
শশী শিলা ৯ পপ পপ 

১৬৫ 

সমরম্ত্র বা নবইন্ফয়েপ্রা। 
788 

গীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন--“কালহন্মি 

লোকক্ষয়ক্ুৎ” আমিই লোকক্ষয়কারী মহা- 

কাল।” যখন অন্তায় ও অবিচার, বাণ্চার 

ও অনাচার, হিংসা ও দ্বেষ সমাজের শিরোভূষণ 

হয় ;--যখন. বিলাসিতা ও অলসতা, অথাস্ 

ও কুখাগ্ভ মানবের শ্রেয় ওপ্রেয় বস্ত হয়, 

তখনই কালরূপী ভগবান মানবকে ইউদ্দদ্ধ 
করিবার নিমিত্ত হভিক্ষ ও মড়কবপে জনপদ 

ধ্বংদ করিতে থাকেন। পৃথিবীর ইতিহাস 
আলোচন! করিয়া দেখিলেই ইহা' পষ্ট প্রতীয়মান 

হইবে। 

শরীর ও মন__আধার ও আধেয় )-_ 

ভয়ের সম্পর্ক অতীব নিকট, তাই একের 

কষ্টে অন্ঠের কষ্ট, একের পাপে ছু”য়ের শাস্তি 

একের রোগে উভয়েরই রোগ । 

প্লেগ পলাইয়াছে, কলের! হারি মানিয়াছে, 
ম্যালেরিয়৷ মানবের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া 

মৃত্যুসংখ্যা কমাইয়াছে। কিন্তু মানবের 
বিধিলিপি,_বিলাসিতা, অলসতা, অন্তাঁয় ও 

অনিয়মের শাস্তি-মৃত্-তাই লোকক্ষয়- 
কারী মহাকাল সমর-জ্বর বা নব ইন্ফুয়েঞ্জা- 
রূপে মানবজাতির মধ্যে দেখা দিয়াছেন। 

_ এবার মহাকালের পূর্ণাবতার__বসস্ত, কলেরা, 
প্লেগ ও ম্যালেরিয়ার ন্যায় একদেশব্যাপী 

ংশাঁবতার নহে, সম্পূর্ণ ও সম্পন্ন অবতার 
--তাই এই সমরজর বা নবইন্ফুয়েঞারপী 
মহামড়ক এক সময়ে পৃথিবীর সমগ্রদেশে, 

লমগ্রজাতির মপ্যে প্রবেশ কবিয়া সমঞ্জ দেশ 

ও জাতিকে ধ্বংসের পথে অগ্রসর করিয়! 

দিতেছে; বিংশ শতাব্দির মেহাকুরুক্ষেত্রে” 

যাহা করিতে পারে নাই, বুঝিবা সমরজ্বর 
বা নবইনকুফ়েঞ্জা তাহাই সম্পূর্ণ ও সম্পন্ন 
করিয়া দেয়! আফরিকার বন্যজাতি হইতে 

আরম্ভ করিয়া ইউরোপ, আমেরিক! প্রভৃতি 

দেশ সমূহের সুসভ্য জাতি অবধি-_-কেহই এই 
ভীবণব্যাধির করালকবল হইতে নিষ্কৃতি 

পাইতেছেননা। কত বৈজ্ঞানিক কত 

গবেষনা করিতেছেন, কত বড়বড় দেশের কত 

মহামহামনীষি এই ভীষণ মড়কের অবাধগতি 

প্রতিরোধ করিবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন, 

কিন্তু ইহার অবাধ_ অপ্রতিহতগতির 

প্রতিরোধ হওরা দূরে থাকুক, দিন দিন বৃদ্ধির 

দিকেই অগ্রসর হইতেছে । বিশেষজ্ঞগণ 
অন্ুমান করেন, আগামী বংসরে এই রোগের 

মৃত্যুর সংখ্যা আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে। 
পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে ' প্রভৃত 

পণ্ডিত, কালন! মেডিকাাল মিশনের প্রখ্যাত 

নামা চিকিৎসক হুহৃদ্বর ডাক্তার ভি, ই, 

গ্যাম্বেট ও রেভারেও ডাক্তার ই, মিউর, 

এম্, ডি, মহোদয় ঘ্য়ের মুখে যতদুর অবগত 

হইয়াছি, তাহাতে ডাক্তারীমতে এই নব 
মড়কের বিশেষ কোন প্রতিষেধক বা প্রতি- 

রোধক ওঁষধ অগ্তাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। 

তবে বিশেষ চেষ্টা, গবেষন৷ ও লেখালেখি 

চলিতেছে । 1). 1110৮ এখানকার হাসপাতালে 

ইন্ফুলু়েঞ্জা নিউমোনিয়া! রোগীর কর্ধ হইতে 
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$)0011)6 প্রস্তুত করিয়া 20069019) দিতেছেন। 

তাহাতে তিনি আশা! করেন, ভাল ফল হইতে 
পাঁরে। বৈদেশিক জগতে এই নব রোগের 

চিকিৎসা লইয়া মহা হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছে; 
নানারূপ পরীক্ষা চলিতেছে, বহু সাময়িক ও 

মাঁসিক পত্রিকাঁদিতে গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি 

প্রকাশিত হইতেছে ;_কিস্ত আমরা-__সহতর- 
বর্ষ-পুর্বের-ত্বতসেবনগব্ধী আমরা,_ আমরা 
কি করিতেছি? ধন্বস্তরি-শাঙ্গধরের বংশধর 

আমরা চরক, স্থশ্রুত, অগ্নিবেশ, হারীতের- 

শিষ্য প্রশিষ্য আমরা ;--আমরা কি করিতেছি? 
খাধিযুগে, নবমড়ক--নবব্যাধির . স্থষ্টি হইলে, 

হিমাচলের কেন্দ্রমূলে ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণের 
সভা হইয়া তাহার প্রতিষেধক ও প্রতিরোধক 

ওঁধধ সকল আবিষ্কৃত হইয়া, জন সমাজের 

মঙ্গলের জন্য প্রচারিত হইত। খবিযুগের 

আযূর্ধেদ এখন শবে পরিণত হইয়াছে, -সেই 
'গপিত শবের উপর বসিয়া আরাধনা করিয়া 

সিদ্ধ হইবে বলিয়া, হে নবধুগের কর্শ- 

সাধকগণ, তোমরা যে উদ্বদ্ধ হইয়াছ)-- 
তোমরা কি করিতেছ? 

কোন্ অতীতে ন্বর্ণময়যুগে- কোন্ জ্ঞান্ 
ও গরিমায় প্রদীপ্তমঙ্গলমধ্যান্কে ত্রিকালদর্শা 
মহামহধি চরক দূর ভবিষ্যতে নব নব রোগ ও 
রোগসঙ্করের ত্য স্পট উপলদ্ধি করিয়া, 

জ্ঞানগবেষণার হ্র্ণা্গল উক্ত করিয়া বলিয়। 

গিয়াছেন$-- 

“নান্তি রোগে! বিনা দোষৈ যন্মাৎ তন্মাঘিচক্ষণঃ। 

অন্ুক্তমপি দোঁধাণাং লিঙৈর্যাধিসুপাচরেৎ |” 

আয়ুর্বেদ _মাঘ, ১৩২৫। 
»্ 

[ ওয় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

বায়ু, পিত্ত, কফ এই তিন ছাড়া দোষ 
নাই ;- দোষ ছাঁড়া রোগ নাই, অতএব দোষ 
বা রোগ অন্ুক্ত (সঙ্কর, আগস্তজ বা নূতন ) 

হইলেও, স্বধর্খ ও বৈধর্ম্ম, দোষ ও দুষ্য বিচার 
ও গবেষণা করিয়া চিকিৎসা করিবে । কোন্ 

সুর অতীতে অতিদূর ভবিষ্যতের কুহেলিকা - 

বরণ ছিন্ন করিয়া নব নব রোগের চিকিৎসা 

প্রণালীর এত-জ্ঞান-গবেষণামূলকযুক্তি-- 

এমন সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করিতে এক 

আযুর্কেদ ছাড়া জগতের অন্ত কোন চিকিৎসা 

শান্ত্রে ব্যক্ত হইয়াছে কিনা জানিনা! এই যে 

নৃতন নৃতন রোগ সমূহের সৃষ্টি হইতেছে, 
ইহাতে কি মহামহর্ষি চরকের জ্ঞানগবেষণার 

ঈঙ্গিত মানিয়া চিকিৎসা! করিয়া দেখিতেছি 
কি? * 

“আযুর্বেদ** পত্রিকা বর্তমান বঙ্গীয় 
চিকিৎসক মগুলীর মুখপত্র ; নব্য আয়ুর্ধেদের 

প্রাণ, ভারতগৌরব বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাতত্ববিদ চিকিৎসক 

মগ্ডলীদ্বার! সম্পাদিত ও পরিচালিত । আমি 

আশ! করিয়াছিলাম,-_ আমাদের নব জাগরণের 

মঙ্গল পাতি “আযুর্বেদে” এই নূতনরোগ বিষয়ে 
অনেক সুচিস্তিত প্রবন্ধ ও চিকিৎসা প্রণালী 

দেখিতে পাইব, কিন্ত শ্রাবণ হইতে অগ্রহায়ণ 
ংখ্যা অবধি আমার আশা! পুর্ণ হইল না। আমরা 

মফস্বলবাসী চিকিৎসক; আমাদের জ্ঞান ও অভি- 

জ্ঞতা অমার্জিত-_পরীক্ষা ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্ 
অপরিসর, তাই সহরের ধাহারা চিকিৎসক ,ধীহা- 

দের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অগাধ ও অপরিমেয়--+ 

* আবূর্বেদীয় চিকিৎসকিগের সকলেই বে ইনফু,য়েপ্র!র সময় নিশ্চিন্ত হইয়। আছেন, তাহ! লেখককে 
কে বলিল? অনেক আমুর্বেধদীয় চিক্ষিৎসকই ইহার প্রতিকার কল্পে চেষ্টা করিতেছেন এবং সে সকল কথ! 
সময় সময় কোনো! কোনে সংবাদ পত্রেও বাছির হইতেছে । আমাদের অষ্টাঙ্গ আযুর্ষেবেদ বিদা।লয়ের দাতবা 
চিকিৎসালয়.হইতে “চরক' হইতে সংগ্রহ করিয়। “অ্বরের চা” নামক এক প্রকার উবধ আবিষ্ষ।র করা 
হইয়াছে এবং তদ্বার বহু সংখ্যক রোগীইু আরোগ্য লাত করিয়।ছে। _আং সং। 
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ধাহাদের গৌরবে আরুর্কেদের গৌরব, তাহা 
দের প্রত্যক্ষজ্ঞানলবজ্ঞান উপদেশ-_বিশেষতঃ 

নূতন কোন ক্োগের অত্যুর্থান হইলে তাহা 
আমাদের অবশ্ত প্রয়োজনীয় হয়। বিন্দুর সমষ্টি 

সিন্ধু; বিরাট আয়ুর্বেদ সঙ্বের তুলনার যদিও 
আমরা বিন্টু, তথাপি আমাদের সমষ্টি না 

থাকিলে আযুর্ধেদ সজ্যের অস্তিত্ব বড় একটা 

থাকে না--আমরা সিদ্ধকান না হইলে 

আঘুর্বেদের সন্মান থাকে না) সহরের ২৪ 

জন চিকিৎসক-ব্যক্তিত্ব হিসাবে যিনি যত বড় 
পণ্ডিত হউন না কেন, আমুর্কেদের পুনরুদ্ধার 

করিতে হইলে-_আযুর্কেদের লুপ্ত গৌরবের 
দিন ফিরাইয়! আনিতে হইলে, সমগ্র আয়ুর্বেদ 

পন্থী চিকিৎসকগণকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লব্ধ 
উপদেশ দ্বারা পরিমার্জিত ও উন্নত করিয়া 

' লইতে হইবে, তাহা হইলে আযুর্ধেদের 
লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার অতি সহজ 

হইবে। সহরের শ্রেঠ আযুর্কেদাচা্যগণ 
তাহাদের দরিদ্র পল্লী চিকিৎসক ভ্রাতাদের 

উন্নতি সাধনে কতদুর কৃপাবান্-_তাহার প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ আফুর্বে্চ পত্রিকার পৃষ্ঠা অন্বেষণ 
করিলেই পাওয়া! যাইবে ! 

যাহা হউক যাহারা শ্রেষ্ট_্ধাহারা নব- 
রোগ সম্বন্ধে উপবুস্ত আযুর্কেদীয় চিকিৎসা- 

মূলক প্রবন্ধ লিখিবার অধিকারী, তাহারা 
যখন্ এ সম্বন্ধে কিছুই লিখিলেন না) তখন 
ভুক্তভোগী আমি--আমার দরিদ্র ভ্রাতাদিগের 

অস্থুবিধ! স্মরণ করিয়। বিগত কয়েক মাসে 

“সমরজ্র বা নবইনফুয়েগা চিকিৎসায় যে 

সামান্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তাহাই 
প্রবন্ধকারে লিপিবদ্ধ করিতেছি। নুধী পাঠক 

যদি আমার কোন ত্রম' বা বিচ্যুতি ঘটে, 
দেখাইয়া বাধিত কফরিবেন। 

শপ | পপ এপ ০ 
সপ সস পসরা 

ইনফুযেপ্তার ইতিহাস।_যোড়ব- 
শতাৰ্ধিতে প্রথম এই ব্যাধি লৌকলোচন 
গো চরীভূত হয়, তৎপরে, ১৮৩০---৩৩, 

১৮৪৭- ৪৮) ১৮৮৯-৯০) 

এবং ১৯০৯ সালে এই পাঁচবার ইহার 

আন্রমণ ও সংক্রামকতা দেখিতে পাওয়া 

যায়। ১৮৮৯ সালে যে আক্রমণ হইয়া- 

ছিল--তাহাতে আক্রমণের বেশ একট! 

বিধিবদ্ধ তালিকা! দেখা যায়; ১৮৮৯ 

সালের মে মাসে বোখারাতে প্রথম আক্রমণ 
আরম্ভ হইয়া, সেপটেম্বর মাসে মস্কোঃ 

অক্টোবর মাসে সেপ্টাপিটাসবর্গ (2০৮০৫2৭) 

ও ককেন্স্, নভেম্বরের মধ্যভাগে বালিন, 

ডিসেম্বরের মধ্যভাগে 'লগুন এবং শেষভাগে 

নিউইয়র্কে ইন্ফ্রুয়েগ্রার্চ প্রকোপ প্রকাশ 
পায়; একবৎসরের মধ্যেই ইহা পৃথিবীর 
সর্বত্র পরিভ্রমণ সমাধা করে। 

রোগের কারণ পাশ্চাত্য মতে 

06619078 ৪০103 এই রোগের বীজাণু। 

ইন্ক্রুয়েঞা রোগীর মুখ ও নাসিকা নিঃস্থত 
শ্নেম্মায় এ বীজাণু দেখিতে পাওয়া যায়। 

সাধারণতঃ মুখগহবর ও নাসারন্কু, দ্বার! রোগ- 

বীজাণু মানবশরীরে প্রবেশ করে। ইনক্লুয়েজা 
বীজাু কেমন কনিয়! কি থেকে জন্ম গ্রহণ 

করে এবং তাহার প্রকৃত কারণ কি; তাহার 

পুরা মিমাংস! পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এখনও 

করিয়া উঠিতে পারেন নাই, তবে তাহারা 
এবং সাধারণ চিকিৎসকগণ- সকলেই অনুমান 
করেন-_অতিরিক্ত ঠাণ্ডা লাগান, ভেজাল খান্ 

ভোজন, সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রম করা, আহার 

বিহারে ও পরিচ্ছদের 'অমিত আচরণ প্রভৃতি 

এই রোগ আক্রমণের প্রধান ও প্রথম 
কারণ । 

১৮৩৬--৩৭, 
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গতি বিস্তার ও পরিণতি ।-_- 
সাধারণতঃ এক একটি স্থানে ইহার প্রকোপ 

বা অবস্থিতি কাল ৬ হইতে ৮ সপ্তাহ। বিশ 
হুইতে চল্লিশ বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ 
ইহার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া! থাকেন। বুদ্ধ বয়সে 
এই রোগ দ্বাবা আক্রান্ত হইলে রক্ষ। পাইবার 

বিশেষ কোন আশা থাকে না। ষাহাব 

স্নায়বিক দুর্বলতা, গলক্ষত, হাঁপানি, সর্দি, 

হপ্রোগ প্রভৃতি ব্যাধিপীড়িত, তাহাদের 

শরীরে ইন্ফ্রয়েঞজা-বীজাণু অতি সহজে অন্ন 
ঠাণ্ডা লাগিলেই প্রবেশ কবিষ়৷ স্বীয় প্রভাব 

বিস্তারের অবসর ও সুযোগ পায়। বাটিতে 

একজন আক্রান্ত হইলেই বাঁটির অন্যান্য 

সকলেই আক্রান্ত হইতেছে দেখা যায়। প্লেগ, 

বসস্ত অপেক্ষাও ই্ছা সংক্রামক ও জনপদ 

ব্যাপক, _ইন্ফুয়েপ্জা-রোগী-সং্পর্শে সুস্থ 
ৰাক্তির শরীরে এ বিষ সহজেই সংক্রামিত 

হইতে পারে। একবার এইরোগে আক্রান্ত 
হইলে পুনরায় এই রোঁগ আক্রমণের খুব বেশী 

সম্ভাবনা থাকে এবং এই বোগে পুনরাক্রান্ত 

হইলে প্রায়ই নিউমোনিয়া হইয়৷ মৃত্যু ঘটিয়া 
থাকে । ১৮৮৯ সালে যে ইন্ছু,য়েগ্রার প্রকোপ 
তইয়াছিল, তাহাতে জঙ্মন সৈম্তদের মধ্যে 
৫৫২৬৩ জন আক্রান্ত হয়, তন্মধো ৬০ জনের 

মৃত্যু হয়, জন্মণেব সাধারণ অধিবাসীদিগের 
মধ্যে ২২৯৭২ জন আক্রান্ত হন, তন্মধ্যে ১৩৩ 

জনের মৃত্যু হয়; অর্থাৎ সৈনিকদের মধ্যে 
হাজারকরার ১টির কিছু বেশী এবং সাধারণ 
অধিবাসীদিগের মধ্যে শতকরা ১টির কিছু কম 

লোকের মৃত্যু হয়। পরস্থ এই যে মৃত্যু গুলি 
হইযাছিল-_তাহার অত্দকের উপর মৃত্থ্য 
ইন্কুয়েঞ্জা-নিউমোনিয়া জনিত। ইন্ফুয়েঞা 
নিউমোনিয়া ভীষণ মারম্মকব্যাধি;) বিশেষতঃ 

আমুর্েদ-__মাঘ, ১৩২৫। [ ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

বর্তমান বর্ষে যাহা! দেখা যাইতেছে, তাহাতে 

ইনইন্ফুয়েগ্া-নিউমোনিয়ার কোন প্রতি- 
কারই হইতেছে না । ইন্ফু,চ্জার প্রথম যে 
আক্রমণ এবাব দেখা গিয়াছিল, তাহাতে 

নিউমোনিয়া হইতে বড় দেখা যায় নাই বা 
নিউমোনিয়া হইলেও তাহার ২1১টি রক্ষা পাইয়া- 

ছিল, কিন্তু অধুনা যাহা হইতেছে, তাহাতে 
দেখা যাইতেছে যে, ইন্ফৃ,য়েপ্াব আক্রমণের 
পবই তৃতীয় বা চতুর্থ দিবসে নিউমোনিয়া 

হইয়া পঞ্চম বা অষ্টন দিবসে মৃত্যু হইতেছে। 
শুনিতেছি স্থানীয় হাঁসপাতালে ১৫০টি 

ইন্ফু েঞ্জা-নিউমোনিয়া৷ চিকিৎসিত হইয়াছিল, 
বিশেষ যত্ব ও চেষ্টা সত্বেও তন্মধ্যে প্রায় সকল 

গুলিরই মৃত্যু হইয়াছে। এবারকার ইনফুয়েঞ্জার 
গতি ও পরিণতিব নির্দেশ বড়ই কঠিন। 

পূর্ব্বে সর্দি জবই ইন্ফুয়েপ্জার প্রধান ও প্রথম 
লক্ষণ ছিল, এখন নানারূপ লক্ষণ প্রকাশ ও 

বিভিন্ন পরিণতি দেখা যাইতেছে ;- কেহ 
উন্মাদ হইতেছে, কেহ প্রাণে মরিতেছে, অন্ন 

খ্যক ইন্ফুয়েপ্া-নিউমোনিয়ার আক্রান্ত 

ব্যক্তি অতি কষ্টে বাঁচি উঠিতেছেশ। 

কাহারও বা ইন্ফুয়েঞার পরিণামে যক্ষা 

হইতেছে। রর 
রোগের লক্ষণ ও নির্বাচন ।-_- 

সাধারণতঃ নাসিকা হইতেই এই রোগের 

আক্রমণ আরম্ভ তয়, নাকে সর্দি দেখা 

যায়, মাথ। ধরে, ক্ষুধামান্য ঘ ট, সর্দাঙ্গে-_ 

বিশেষতঃ কোমড়ে অত্যন্ত বেদনা হয়, 

চক্ষু অল্প লাল, জিহ্বা শ্বেতবর্ণ ও চটচটে 

হয়, তিন ব! চারি দিন প্রবল জর থাকিয়! 

তৎপরে জর ছাঁড়িয়! যায়, তঁবে দুর্বলতা অনেক 

দিন যাবৎ ভোগ করিতে হয়, কাহারও ব 
ইনফু.য়েঞ্জ। অন্তে টনসিল (আলজীব) বড় হইয়া 



৩য় বর্ষ, ৫ সংখ্যা | 

ভয়ানক উৎকাসী হয়ব! কর্ণে অগহ্য যন্ত্রণা হ হয়, 

ইহাই-_ইনফু য়েঞ্জা জরের প্রধান লক্ষণ কিন্ত 
এবার অনেক বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে, লক্ষণের 

কোন স্থিরতা দেখা যাইতেছে না। কাহারও 

প্রত্যহ ছাড়িয়৷ ছাড়িয়া জর আদিতে আসিতে 

তৃতীয় ব! চতুর্থ দিনে প্রবল গাত্রদাহ বা পিপাসা 
প্রকাশ পাওয়া নিউমোনিয়া বা টায়ফডের 

লক্ষণ দেখ! দিতেছে, কাহারও বা অসহ্থ 

মাথাব যাতনা, চক্ষু রক্তবর্ণ, প্রবল জর সত্তে 
ভীষণ ঘন, কোমড়, গল! ও বুকে ব্যথা-_-অথচ 

নাসিকায় শ্লেম্মা বা সর্দির লেশমাত্র নাই, 
সহসা! ৪1৫ দিনের দিন বুকে প্রেম্া ও শ্বাস কষ্ট 

প্রকাশ পাইয়াই মৃত্যু হইতেছে । কেহ বা 
সামান্ত সর্দি জরে আক্রান্ত হইয়াছে, কাজকর্ম 
করিতেছে বা গল্প করিতেছে--সহস! উন্মা্দের 

স্তায় প্রলাপ বকিতে বা নৃত্য কবিতে আবন্ত 

করিল। এই সকল দেখিয়া শ্পষ্টই প্রতীতি 

হয় যে, এই জর নূতন ধরণেব। পুর্বে যাহাকে 

ইন্য্ুয়েপ্রা বলিতাম_তাহা নহে। ইহা 
ইন্করযেস্জা সংসষ্ট নূতন গ্রাকারের রোগশঙ্কর 9 
-তাই ইহার নব ইন্ফ্রুয়েগ্রা নামকরণ 

করিলাম । 
নব-ইন্ফু 'য়েঞীর সাধারণতঃ তিনটা শ্রেণী- 

বিভাগ চলে; ১ ইহার প্রকোপ ও প্রাধান্ত 

কেন্দ্রও তিনটা যথা! 7 মস্তিষ্ক, ফুসফুস ও 
বৃহ্ত্। নব ইন্ফ্রুয়ো আক্রমণ করিলেই এই 
তিনটা স্থানের কিছু না কিছু ব্যতিক্রম হইবে। 
ইহা মস্তিষ্ক আক্রমণ করিলে বাতশ্লেম্মিক 
উন্মাদের সমস্ত লক্ষণ প্রকটিত হয় এবং দারুণ 
কোষ্ঠকাঠিন্য হয়াতে থাকে)--ফুসফুস 
আক্রান্ত হইলে নিউমোনিয়! প্রকাশ পায়, 
কফ আদৌ নিঃস্ুত হয় না, নাড়ীর গতি প্রতি 
মিনিটে ১০০--.১১২ এবং শ্বাস প্রশ্থীপ ও ৫০ 

মাঘ---২ 

সর রা পা পা পা পপ |. সপ 

88 ব| নবইন্ফু, যেঞ্জা। 

স্পপি 

শসা 

১৬৪ 
স্পট বাজাও সপ পপ সস শাশপসি পা শিশস্প্পীপ্প ক | পক শি 

_ ৭২ হইয়া থাকে; বৃহদন্ত্র আক্রান্ত হইলে 
বিস্ুচিকা. জরাতিসার বা টায়ফয়েডের লক্ষণ 
সকল প্রকাশিত হয়, প্রচুর তরল দাস্ত ঝ! 

উদরধান, জরের অনিয়মিত হ্বাসবৃদ্ধি, পেটজালা 
এবং দক্ষিণ তলপেট টিপিলে কক কক শব ও 

নানারপ উপদ্রব বুঝিতে পারা যায়। 

নব-ইন্ফুয়োয মন্তিফ বা বৃহদন্ত্র আক্রান্ত 
হইলে, আবুর্ষ্বেদীয় ওষধে শীঘ্বই রোগী 

আরোগ্য করিতে পারা যায়; কিন্ত ফুস্ফুস্ 

আক্ান্ত হইলে সকল প্রকাঁব চিকিৎসাতেই 

খুর কম রোগীই রক্ষা পায়। এবার প্রায় 
শতাধিক  ইন্ফুয়েপ্রা-নিমোনিয়া রোগী 
আমার চিকিৎসাধীনে আসিয়াছিল, তন্মধ্যে 
অধিকাংশই ১1২ দিন চিকিৎসাধীনে থাকিয়া 

জীবন্ত-বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল বা 
আসনকাঁলে আসিয়াছিল, কেবল মাত্র আট্টি 
ইন্ফুয়েঞজা-নিউমোনিয়া রোগীকে আমি 

চিকিৎসা করিবাৰব সুযোগ ও অবসর 

পাঈয়াছিলাম, তন্মধ্যে শ্রীভগবানের কপায়-__ 

আযুর্কেদের মহিমায় তিনটার জীবনরক্ষা 

হইয়াছে । 
বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে এই 

“নব-ইন্ফু যেগ্জা” বাতশ্নেক্স প্রধান মধ্যপিত্ত 
সান্নিপাতিক লক্ষণীক্রান্ত জর বলিয়৷ অনুমান 

হয় অন্ততঃ আমি তীহাই নির্বাচন করিয়া 

চিকিৎসা করিতেছি-_এবং চিকিৎসাব ফল 

আযলোপ্যাথ চিকিৎসকদের তুলনায় যে মন্দ 
হইতেছে, তাহা আমার মনে হয় না সাধারণের 

অনুমান বরং কিছু ফল ভালই হইতেছে । 

চিকিৎসা! | প্রথমাবস্থায় প্রবল জর, 
মিনিটে নাড়ীগতি ১০৮--১২১ শ্বাস প্রশ্বাস 

২৫-_-৩০ সর্বাঙ্গে বেদনা, মাথা ভার, কোষ্ঠ 

কাঠিন্য থাকিলে প্রথমতঃ দশমুল কাঁথে অর্ধ 
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ছটাক এড়গতৈল প্রক্ষেপ দিয়া খাওয়াইয়। 

কোষ্ঠ পরিষ্কার করাইয়া, বাতগজান্কুশ, ব্বর্পলন্্মী 
বিলাস ও বেতাল রস-_-আদার রস ও টসন্ধ'ব 

লবণ, পানেররস এবং আদার রস মধু অন্ুপানে 

পর্য্যায়ক্রম্ে তিন ঘণ্ট অন্তব সেব্য | অত্যন্ত দাহ 
এবং জল পিপাসা! ও ঘন্ম্নিমি থাকিলে অল্প 

প্রবাল ভল্ম মিশাইয়৷ যথেষ্ট পমিমাণে ইযদুষঃ 

জল থাইতে দিলে, পিপাস!, দাহ ও ঘর্মের শাস্তি 

ইয়। 'প্রথমাবস্থায় এই নিয়মে চিকিৎসা করিলে 
এবং জর বন্ধ হইবার পর কিছুদিন নিয়মিত 
রূপে ১ রতি মকরধ্বজ এবং ১ রতি হ্বল্পলক্ষমী 
বিলান ও কর্পুর ১ রতি একত্রে মিশ্রিত করিয়া 

১ মাত্রা প্রত্যহ বৈকালে আদার রস ও মধুসহ 
সেবন করিলে এবং প্রাতে আদ ও মিছরি 

সিদ্ধ করিয়া তৎসহ অল্প এ্োবুর রস মিশাইয়া 
চাএর ন্যায় গরম এরম পান করিলে পুনরাক্র- 

মনের বা যেকোন প্রকার বিপদের আশঙ্কা থাকে 

না1 ইনফুয়েঞার পর উৎকাসিতে সোহাগার 

খৈ মধুসহ গলার ভিতর লাগাইলে বা চন্ত্রীনৃত 
চুষিয়া খাইলে অল্প সময়েই আরোগ্য হইয়া যায়। 
শৃঙ্গারাভ্র আদা ও পান সহ চিবাইয়! খাইলেও 
বেশ ভাল ফল পাওয়! বায়। ইন্ফুয়েঞ্জ দ্বাবা 
মস্তিফ আক্রান্ত হইলে প্রত্যহ বা ১ দিন অন্তর 
দশমূল কাথ ও এড়গুতৈল দ্বারা কোষ্ঠ পরিষ্ষার 

বিধেয় এবং নারদীয় লক্ষীবিলাস পানের রস 

মধুসহ,_টুতর্খ রস-্রাঙ্গীশাকের রস ও 
মধুষহ এবং সারস্বত চুর্ণ--উষ্চ জল সহ সেবন 
এবং মহাদশমূল তৈল নন্ত ও শিরকরোটিতে মর্দন 
করিলে অচিরে রোগী আরোগ্য লাভ করে। 

ইন্ফ.রেঞ্জা-নিউমেনিয়াতে কোষ পরিফারের 
প্রতি এবং ফুসফুসের ক্রিয়াকলাপের প্রতি 

সর্বাগ্রে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য । কোষ্ঠকাঠিন্য 
থাকিলে পূর্বোক্তনূপ এড়গুতৈল দ্বারা কোষ্ঠ 

সী পিসি 

পরিফার করাইয়া, মহালক্ীবিলাস রস, 

কম্তরীভৈরব (বৃহৎ ) ও শূঙ্গাদিচূর্ণ__ক্ূরচূণ, 
আদার রস ও মধু; রুদ্রাক্ষ ঘষ। ও মধু এবংগরম 

জল অন্থপানে পর্যায়ক্রমে ৩ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। 
শ্বাসকষ্ট এবং কফ আদে নিঃস্থত না হইলে 
অর্ধ বা এক ঘণ্টা অন্তর শৃ্গাদিচুর্ণ- বামুন 
হাটির উষ্ণ কাথ এবং ২ রতি সোহাগার খৈ 
অন্ুপাঁনে সেব্য। হার্টফেলের সম্ভাবনা দেখিলে 
মকরধবজ ২ বতি, কর্পুর ২ রতি, মৃগনাতি 
১ বতি, ধুস্তববীজচুর্ণ ১ রতি, মিশাইয়! লইয়া 
অবস্থা বিশেষ ২1৩ বার পানের রস বা তুলসী- 

পত্র রস সহ সেবন করাইলে বেশ ফল পাওয়া 
যায়। বক্ষস্থলে বেদনাদি নিবারণের জন্ মহাদশ- 
মূলতৈল বা মহাকনকতৈল মালিশে অসাধারণ 

ফল পাওয়া যায়। ইন্ফুে্জয়া-নিউমোনিয়াতে 
কপূর অসাধাবণ ফলপ্রদদ মহৌষধ; অনেক 
সুবিজ্ঞ এালোপাথ চিকিৎসক ইহাতে কপূরের 
তৈল [799999778))0 [))60002 দিয়া থাকেন। 

নিউমোনিয়া অবস্থায় কামে বৃহৎশৃঙ্গারাত্র 
আদ। ও পানসহ চিবাইয়। খাইলেও, কাসের 

শান্তি হয়। ইন্ফুয়েপা-নিউমোনিয়াতে 

আমি যে ওষধগুলি ব্যবস্থা করিলাম, 

ইহা যদি রোগের প্রারস্ত হইতে 
উৎকৃষ্ট পথ্যের সহিত প্রযুক্ত হয় এবং 

চিকিৎসক ধীরভাবে ওষধগুলি ব্যবহার করিতে 

পারেন, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, অনেক 

ইন্ফু.ফেঞজা-নিউমোনিয়! রোগীর প্রাণ রক্ষ। 
হয়। ইন্ফুয়েঞ্জ! দ্বারা বৃহত্তর আক্তান্ত হইলে 
মুখার রস অন্ুপানে অমৃতার্ণবরস, সিদ্ধপ্রাণেশ্বর 
ও আনন্দভৈরব -যমানীভাজার গুড়া ও মধুসহ 
এবং সন্পাগিমুখচূর্ণ উষ্ণজল সহ বিবে9ন! পূর্বক 
নির্মিত সেবন করাইতে পারিলে অচিরে 
রোগী আরোগ্য হইতে পারে । 
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০ এপ সপ তস্পি 

, পথ্যা্দি সম্বন্ধে অনেকে ইন্ফুয়েঞজা রোগে 

জলীয় পথ্য দিড়ে নিষেধ করেন, তবে, দুগ্ধ 

প্রচুর পরিমাণে দিতে বলেন, কিস্তু আমাদেব 
মতে ছৃগ্ধ আদৌ দেওয়া উচিত নহে, মুগ বা! 
মহ্রের যুষ, পাঁনফল বা! শঠীর পালে! উৎকৃষ্ট 

পথ্য । ছুগ্ধ যদি একা স্তই দিতে হয়-_-তাহা হইলে 

শঁঠ ও পিগুলেব কন্কসাধিত দুগ্ধ দেওয়া 

কর্তব্য। ইন্ফুয়েঞ্ায় পথ্যেব কোন নির্দিষ্ট 

নিরম বলা স্বকঠিন; চিকিৎসক বোগীব অবস্থানু- 

সারে লঘু ও বলকারক পথ্য ব্যবস্থা কবিবেন। 

হইয়াছে--হইতেছে ও হইবে, তাহার সম্পূর্ণ- 
সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন-চিকিৎসা এক আযুর্বেদেই 

আছে। প্রাণপণ যত্ব ও চেষ্টা করিয়া! রত্ব 

চিনিয়৷ লইতে পারিলেই হইল। আরূর্ষ্েদ 
আমাদের শুধু ব্যবসায় নহে-_আমুর্ধেদ 
আমাদের জন্মজন্মীস্তরের সাধনা-_-আমাদের 
জাতি ও ধর্মের গৌরব-_-আমাদের ইহকালের 

সর্বস্ব ও পরকালেব মোক্ষ। যদি আমাদের 

সামান্ত ক্রটি-বিচ্যুতিতে সেই গৌরবের হাস হয়, 
তাহা হইলে সেই মহাপাপের প্রায়শ্চিত 

* * % আমাদের সমস্ত জীবনেও হইবে না। 
আরুর্ধেদ অনস্ত ওষধরত্বেব আধাব-_- শ্ীবীরেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত 

অগাধ-অতল-্পর্শ-মমৃত সিন্ধু, | ভূত, বর্তমান ও (মল্লিক ) কবিরদ্ব। 
ভবিষ্যৎ যেকোন প্রকাবেব ব্যাধি বা মড়ক 

পর্চকর্ম। 
(পুর্ব প্রকাশিত অংশের পর ) 

ক।- ভালইতো। তাতে আপনার চিকিৎসা 
কার্ষ্যে অতি বিজ্ঞতা বাড়বে বই কম্বে না। 

ডাঃ1- কিন্ত দীর্ঘকাল সময় লাগে ষে। 
ক।--আপনার মত বুদ্ধিমান ব্যক্তির 

বেশীদিন লাগবে না। তা” ছাড়া আমি 

সহায়তা করবো । আর একটু কষ্ট স্বীকার 
করে পড়লে আপনার উপকার যথেষ্ট হবে। 

ডাঃ।-_আচ্ছা দেখি কি হয়। এখন 

আপনি বন্ধন সম্বন্ধে সব কথা বলুন । 
ক। বমনের চেষ্টা উপস্থিত হ'লে রোগী 

আপন হাতের ছুটী আঙ্গুল কিন্বা! উৎপলের 
নন্ত ক বিবরে প্রবিষ্ট করিয়ে বমি করবে। 

ভঃ।--তা"'র মানেকি? 

ক! _বমন বেগকে উত্তেজিত করা আঁর 

কি! গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করার কথা 

শোনেননি কি? 

ডাঃ। হাঠিক কথা। শুনিছি বৈকি। * 

ক।--বার বার বমনের বেগ ভা'ল নয়। 

মধ্যমরূপ বমন হলে প্রথমে কফ, পরে পিত্ত 

ও পরে বায়ু নিঃসারিত হয় এবং হৃদয়, পার্খ, 
মস্তক ও ইন্দ্রিয় বিশুদ্ধ এবং শরীর লঘু হয়। 

ডাঃ।- আর অধিক বমন হ'লে কি হয়? 
ক। অধিক বমন হ'লে পিপাসা, মোহ, 

ূচ্ছ! বায়ুর প্রকোপ, নিদ্বা ও বলের হানি হয়। 
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ডাঃ।-_-এরূপ অবস্থায় কর্তব্য কি? 

' ক। তা, হ'লে রোগীকে ত্বত মাখাইযা 

শীতল জলে অবগাহন করাতে হয়, আর চিনি 

মধু ও ছাতু জলে গুলে খাওয়াতে হয়। 

ডাঁঃ। আঁর যদি বমন ভালরূপ না হয়? 

ক। বমন ভালরূপ না হোলে রোগীব 

কোষ্ঠ, কও হৃদয় ও ইন্দ্রিয়ের অবিশুদ্ধি 
এরং শরীরের গুরুতা__এই সকল লক্ষণ 

প্রকাশ পায়। এরূপ ঘটলে পুনরায় বমন 

করাণ্তে হয়। 

ডাঃ। আচ্ছা বমনের পর কিরূপে পথা 

দিবার নিয়ম ? 

ক। সম্যক বমন হ'লে সেই দিন সগ্ধ্যা 

কালে বা পবদিন প্রাতঃকালে স্থখোষ্চ জলে 

ন্নান করিয়ে পুবাতন শালি ত গু.লের ঈষদুষ্ণ 

মণ্ড পান করা'তে হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় 

এরূপ চাউলের বিলেপী--ন্সেহ ও লবণ না 

দিয়ে অথবা অল্প লবণ ও স্নেহ দিয়ে পান 

করা"'তে হয় এবং গরম জল অন্ুপান দিতে 

হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ অন্নকালেও এইরূপ নিয়ম । 

সপ্তম অন্নকালে শালি তগুলের অন্ন অল্প 

[না। 
অন্নকালেও মণ্ড পথ্য । চতুর্থ ভোজনকালে | কৃশ, 

বেশী হ'ল। আর অন্ুপান মানে তো ওষযুদের 

সঙ্গে যা খায়। 

ক। অন্নকাল মানে-_য়ে ব্যক্তি যে 

সময়ে থায়। তা'লোকেত একবার খায় ন', 

প্রধানতঃ ছু*বার খায়। কাজেই সাত দিনে 

চৌদ্দটা অন্নকাল পাওয়া যায়। আর আহারের 

পরে বা ওষুধ খাবার পরে যাহা পান করা যায় 

--তাকে অন্কপান বলে । অন্ধ মানে পশ্চাতে-- 

আর পান মানে পান করা। কিন্ত ওষুদের 

সঙ্গে যা'খাওয়া হয়, সেটাকেও মন্ুপান কথা 

চলিত হরে গেছে। 

ডাঃ। আচ্ছা সকল লোৌককেই কি বমন 

করান যেতে পারে ? 

ক। কোন এক প্রকার ক্রিয়া সকল 

লোকের প্রতি প্রয়োগ করা যেতে পারে 

ক্ষতগ্রস্ত, ক্ষীণ ; অতি স্থুল, অতি" 

বাগক, বৃদ্ধ, ছুর্বল পরিশ্রান্ত, 

স্ষুধিত কর্মভীববভন বা পথখ্রমে কাতর, 

উপবাসী, মৈথুন, অধ্যয়ন, ব্যায়াম ও চিন্তা- 

কারী, কৃশ, গর্ভিণী, স্থকুমার, মলবদ্ধ 
দ্বারা পীড়িত এবং উররত্তস্ত, অতিসার, গলরোগ 
উদররোগ, মু্ছ্বা, বমি, অরুচি, শ্রেম্সারোগণ্রন্ত 

সৈদ্ধব-_স্সেহ ও মুগের যৃষের সঙ্গে পথ্য দিতে : ব্যক্তিগণ শ্বেত প্রয়োগের অযোগ্য । যে 

হয়, গরম জল অন্থপান করাতে হয়। অষ্টম 

অন্ন ভোজন কালেও এইরূপ নিয়ম 

দশম একাদশ ও দ্বাদশ অন্কালে লাব, গৌর । 

তিতির প্রভৃতি কোন পক্গীর মাংস রস উপযুক্ত 
ন্নেহ ও লবণ সংযোগে অন্নের সঙ্গে ভোজন ; 

করা”তে হয় এবং উষ্ণ জল অন্থুপান করা”তে 

হয়। এই রকম ভাবে সাত দিন থেকে 

--পরে স্বাভাবিক ভোজন কর! নিয়ম । 

ডাঃ। আর সব বুঝপাম, কিন্ত বারট। 
অগ্নকালের কথা বল্লেন, তাহলে ত সাতদিনের 

সকল স্ত্রী অকালে প্রস্থত হয়, তাহারাও শ্নেহ 

পানের অযোগ্য । 

ডাঃ। স্নেহ পানের আর কি নিয়ম আছে 

বলুন ? 

ক। বর্যাকালে তৈল, শরংকালে ত্বৃত 

এবং বৈশাখ মাসে বসা ও মচ্জা হিতকর। 

বাতপিত্বাধিক ব্যক্তির উষ্ণকালে রাত্রিতে 
এবং প্লেম্মাধিক ব্যক্তির শীতকালে মেঘ রহিত 

দিববাতে স্নেহ পান করা উচিতি। 

ডাঁঃ। নেহের পপিমাঁণ কিরূপ ? 



ওয় বর্ব, ৫ম সংখ/1 ] 

ক৭ অগ্নি প্রবল হইলে আট তোলা, 

মধ্যবান হইলে ছয় তোলা, আর হীনবল 

হইলে চার তোল! মাত্রায় সেবন করিতে হয়। 

ডাঃ। ন্নেহ কি একদিন প্রয়োগ 

করিলেই হয়? 

ক। না। মৃছ্ুকোষ্ট ব্যক্তিকে তিন দিন, 

মধাকোষ্ট ব্যক্তিকে চার দিন এবং ক্রুরকোষ্ঠ 

ব্যক্তিকে সাত দিন স্নেহ পান করাইলে শরীর 

স্নিগ্ধ হয়। ইহার পর আর পান করান উচিত 

নহে। কারণ শাহা হইলে উহা অভ্যস্ত 

হইয়া পড়ে। 

ডাঃ। স্নেহ প্রয়োগ ঠিকমত 

কিনা-_-তা” জানবার উপায় কি? 

ক। বায়ুর অনুলোম ( অধোগমন ), 

অগ্নির দীপ্তি, মল নিদ্ধ ও অকঠিন হওয়া, 

ন্নেহ পানে অনিচ্ছা এবং শরীরের গ্লানি - এই 

লক্ষণ গুলি প্রকাশ পাইলে বুঝিতে ইবে যে, 
শরীর সম্যক্ -ম্নিগ্ধ হয়েছে। আর রুক্ষতা 

(স্নেহের অন্নতা ) ঘটলে বাধুর উদ্ধগতি হয়ঃ 

অগ্নি মন্দ হয় এবং মল রুক্ষ ও কাঠন হয়। 

আবার বেশী স্গিপ্ধ হলে শরীরের পাগু,বর্ণতা, 

তরল মলভেদ এবং নাক-মুখ দিয়া জণ পড়া - 

উপসর্গ ঘটে। 

ডাঃ। এ সকল ঘটলে কি করতে হয়? 

ক। ন্নেহপ্রয়োগ ঠিক হলেত কথাই 
নেই। কম হ'লে তাকে আবার স্নেহ পান 

করা'তে হয়। আর বেশী হলে কাঙ্গনী ধানের 

চাল, যবের ছাতু, তিল প্রভৃতি খাওয়াতে হয়। 

ডাঃ। আচ্ছ। আপনার তে। এত শাস্ত্রজ্ঞ 

কিন্তু পুর্বে আপনাদের €তা এ রকম চাল 
ছিল না? 

ক। কিছুমাত্র না। আবুর্ধেদের অঙ্া 
যা”বা _-তা”পা1 গাছের থাকল প'নতেন। তার 

হয়েছে 

পঞ্চকন্মন। ১৭৩ 

পপর 

পর তাদের পদাঙ্ক অন্ুমরণ ক'রে ধারা জীবের 

্বস্থ্যবিধান এবং প্রীণরক্ষারূপ মহাত্রত, 
অখলশ্বন করতেন, তা”রা মোটা চাদর-কাপড় 

আর চটা জুতে। হলেই সন্তষ্ট থাকিতেন। 
এখনও ব্রাহ্গণপপ্ডিতদের যেমন দেখচেন-. 

আগেকার কবিরাজেবা ঠিক সেই রকম 
একেবারে বিলাসিতা বজ্জিত ছিলেন। তা, 

ছড়া শাস্ত্রচঙ্জায় ও চিন্তায় তারা এত নিমগ্ন 

থাকতেন যে, বিষয় বুদ্ধি তাঁদের কিছুমাত্র ছিল 
না -টাকা, মোহবের প্রভেদ জানতেন ন|। 

ডাঃ। বলেন কি! 

ক। বলি সত্য কথা । এই কিছু দিন 

পূর্বেব ঘটন৷ শুনুন । “দর্প নারায়ণ ঝলে এক 

জন কবিরাজ ছিলেন, তিনি এক সময়ে 
মহিষাদলের রাজবাড়ীতে চিকিৎসার জন্য 
আহৃত হ'ন। যা'বার সময় কবিরাজ মহাশয়ের 

সত্রী ব'লে দেন বে তিনি যেন হলদে টাক! চান। 
কবিরাজ মহাশয়ের সুচিকিৎসা রোগী 

আবোগ্য লাভ করলে, বিদায়ের সময় 

সময় তিনি রাঁজ।র নিকট হলদে টাক! চাহিলেন 

রাজাও দাওয়।নকে যথে্ট মোহর পুরফার 

দিতে আদেশ কবিলেন। কিন্তু দাওয়ান 

দেখিলেন যে, কবিবাজ নিতান্ত বোকা । তিনি 

টাকায় হলুদ মাথাইয়৷ কবিরাজ মহ।শয়কে 

দিলেন। রাজকীয় প্রহরী এবং কন্মচারী সঙ্গে 

কবিরাজ মহাশয় বাটীতে ফিরিয়া! আসিলেন এবং 

গৃহিণীকে টাকা "দিয়৷ মহা আনন্দে বলিলেন,__ 
“এই দেখ গৃহিণী, হলদে টাকা এনেছি।” গৃহিণী 

দেখিয়। ভাবিলেন যে, উহা কখনই রাজার 

কার্য নহে। কোন হুইবুদ্ধিকর্শচারী এরূপ 
করিয়াছে। তিনি সমাগত কর্শচারী এবং 

প্রহরীদিগকে রাজার নিকটে একখানি পত্র 
লইয়া যাইতে অন্থুরোধ করিলেন । কিন্তু 
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ভাহারা-.ইহ! উর্ধতন কর্মচারীর কার্য এবং 

রাজার নিকট পত্র লইয়! গেলে তাহাদের 

চাকরী থাকিবে না-_ এইরূপ ভাবিয়া পত্র 

লইয়া বাইতে অশ্বীক্ৃত হুইল। কেবল এক- 
জন পালকীবেহারা কবিরাজ মহাশয়ের গুণে 

মুগ্ধ হইয়া বলিল, আমি খাটিয়া খই, চাকরী 

যাঁর-_অন্তত্র চাকরী করিব. আমি পত্র লইয়া 

যাইব। যাহা হউক তাহারই হস্তে পত্র দেওয়া 
হইল। পত্রে লেখ! ছিল যে, মহারাভ, এরূপ 
লোককে আপনার ঠকান ভাল হয় নাই। 
রাজ! পত্র পাইয়া! তৎক্ষণাৎ সেই ছুষ্ট কর্ম 
চারীকে পদচ্যুত করিলেন এবং যথেষ্ট মোহর 

কবিরাজ মহাশয়ের নিকট পাঠাইলেন। 

ডাঃ। একি গল্প না সত্য কবিরাজ মশায়? 

ক। এখন গল্প বলেই মনে হয়, কিন্ত 

সত্য সে কালের কবিরাজদের বিষয়বুদ্ধি 
মোটেই ছিলনা । টাকা সম্বন্ধে আব একটা 

ঘটনার কথ। বলি শুনুন । একবার জনৈক 

কবিরাজ কৃষ্ণনগবের রাজ বাড়ীতে চিকিৎসার 
অন্ত আহত হন। রোগী আরোগ্য লাভ 

করিলে, রাজ! কবিবাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা 

করিলেন-_-আপনি কি চান? কবিরাজ 
মহাশয় পূর্বে হাতী দেখেন নাই. এখানে 
হাতী দেখিয়। খুব আনন্দ হুইয়৷ ছিল, তিনি 

--আমি এইটে নেব। রাঁজা-_হাতী পুরফার 

দিয় কবিরাজ মহাঁশয়কে বাড়ী পাঠা- 
ইয়। দিলেন। কবিরাজ-গৃহিণী ব্যস্তসমন্ত 

তাবে আসিয়! দিজ্ঞাসা করিলেন, কি এনেছ ? 

কবিরাজ সানন্দে ছাতী দেখাইয়া বলিলেন, 
আমি এইটে চেয়ে এনেছি । তখন গৃহ্ণী_ 
কপালে করাঘাত করিয়া বলিলেন, আঃ 
আমার কপাল! কবিরাজ মহাশয় বিশ্মিত 

। অহিতকর দ্রব্য ভোজন, 

রাজাকে একটা হাতী (দখাইয়া বলিলেন: 

হইয়! বলিলেন_ কেন, কি হল? কবিরাজ- 
গৃহিণী বলিলেন, দীড়াও দেখাচ্ছি। এই 
বলিয়া প্রচুর ধান ও চাউল হাতীকে খাইতে 
দিলেন। গজরাজও মহা আনন্দে সেই ধান্ত ও 
চাউলের স্তুপ উদরৎসাৎ করিল। গজ. 

রাজের আহার দেখিয়া কবিরাজ মহাশয় 

অবাক। তখনি ক্ুদ্ধ হইয়া রাজাকে পত্র 
লিখিলেন যে, আপনি আমার সঙ্গে প্রতারণ। 

করিয়াছেন। আমাকে একট! রাক্ষস দিয়া- 

ছেন। বাঁজা কবিরাজ মহাশয়ের শাস্ত্রে 

পাঙ্ডিত্য এবং বিষয়-বুদ্ধির হীনতা দর্শনে 

মুগ্ধ হইয়া হস্তীর পরিবর্তে প্রচুর অর্থ দিয়া 
পাঠাইলেন। 

ডাঃ। বাস্তবিক সেকালের কবিরাঁজগণ 

বিষয়বুদ্ধি হীনই ছিলেন বটে ! যাক সে কথা, 

বমন করার পর কি রকম নিয়ম পালন করতে 

হয়, সে কথা! বলুন। 
ক। বমন করাব পর উচৈঃম্বরে কথ। 

বলা, অধিক ভোজন, নিশ্চিন্ত হইয়া উপবেশন, 

অতান্ত ভ্রমণ, ক্রোধ, শোক, হিম, রৌদ্র, 
শিশিব, অতিরিক্ত বাঁযুমেবন, অতিবিক্ত 

যানারোহণ, স্ত্রীসহবাস, রাত্রিজাগরণ, দিবা 

নিদ্রা, বিরুদ্ধ ভোজন, অজীর্ণকর দ্রব্য ভক্ষণ, 
অকালে ভোজন 

বিষমভোজন, মলমৃত্রের বেগধারণ বা বেগ 

উপস্থিত ন! হইলে .বলপূর্ববক বেগদ্দান প্রভৃতি 

পরিত্যাগ করা উচিত। ইহা ভিন্ন বমন 
করার পর রোগীর হন্ত, পদ, মুখ ধৌত 

করাইয়া! তাহাকে আশ্বাস প্রদান করিবে 
এবং ন্িহিক দোষ গ্রশমক কোন প্রকার ধুম 
পান করাইয়। পুনরায় হন্ত পদাদি ধৌত 
করাইবে এবং বায়ু প্রবাহ শুন্ত গৃহে অবস্থান 

বরাইবে। | 
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ডাঃ। ধুমপান বুঝি, তামাক, সিগারেট, 
বিড়ি? 

ক। না, এ ধুমপান তামাক, সিগারেট, 

বিড়ি নয়। পঞ্চকর্্ম বলার সঙ্গে সঙ্গে পরে 
ধূমপানের কথ! বলতে হবে। 

ডাঃ। আচ্ছা ন্নেহ পানের পর কি রকম 

নিয়মে থাক! উচিৎ সে কথাত বল্লেনন!। 

কঃ। উষ্ণ জলে ন্নান, পান ও শৌচাদদি 

কাধ্য করিতে হয়। দিবানিদ্রা, মৈথুন, 
মল-মুত্র, উদগার ও অধোবাযুর বেগ ধারণ ; 

ব্যায়াম, উচ্চৈঃস্বরে কথ! কহা, ক্রোধ, শোক, 

হিম ও আতপ “সৈবন পরিত্যাগ কর! উচিত 

এবং বাঁষু প্রবাহ হীন স্থানে থাকা কর্তব্য । 
ডাঃ। আচ্ছ। বমমত হ'ল---পঞ্চকর্ম্বের 

প্রথম কর্ম । তার পর কি কণ্রতে হু'বে বলুন। 

ক। বমনেরপর বিরেচন প্রয়োগ করতে 

হয়! বমন করার পর পুনরায় বোগীকে 
পূর্বববৎ নিয়মে স্বেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করতে 

হবে। তা”র পর বিরেচক উষধ প্রয়োগ কঃরতে 

হয়। ওষধের সঙ্গে য৷ খাওয়। হয়, সে'টাকেও 
অন্ুপান কথিত হয়ে থাকে ? 

ডাঃ। তাতে হ'ল কিন্ত যে রকম বল্লেন 

তাতে ত কাউকে বমন করানই চলেনা 

দেখছি। 

ক। কেন চ'লবে না? এতেই কি সব 

শেষ হ'ল? পীনস, কুষ্ঠ, নবজর, রাজযক্ষমা, 

কাস; শ্বীশ, গলগ্রহ (গল৷ নাড়িতে না 

পারা ), গলগণ্জ, মেহ, অগ্রিমান্ধ্য অভীর্ণ 

বিশ্চিক, অলসক ( বিন্চিকা ভেদ ) অধোগ 

রক্তপিত্ত) মুখ দিয়! খ্রেন্যা উঠা? অর্শ: গ! 
বমি বমি করা, অরুচি, অপরিপাঁক, 

অপচী, অপন্মার, উন্মাদ, অতিসার, শোষ 
পাঙ্রোগ, সুখে ক্ষত হওয়া, ছুষ্টশুল জনিত 

পঞ্চকর্ম । ১৭৫ 

রোগ, শ্লেম্সজনিতরোগ, বিষপান, বিষধর 

সর্প কর্তৃক দংশন প্রসৃতি রোগে বমন করান 
হিতকর। শাস্ত্রে বলে যে ক্ষেতের আলি ভাঙ্গা 

গেলে যেমন ধান্যাদি গুফ ও ন্ট হয়, বমন দ্বারাই 
এই সকল রোগও সেইরূপ নষ্ট হইয়। থাকে । 

ডাঃ। আচ্ছ। বমনের পর নহে ও স্বেদ 

প্রয়োগ করার কথা যা, বল্ছিলেন, সেটা 

আবার কি? 

ক। পঞ্চকর্ম দ্বারা শরীর শোবধিত হয়, 

শোধিত তুর্থে দোষ রহিত, আমর! ইচ্ছায় 

অনিচ্ছায়, জ্ঞানে অজ্ঞানে শরীরের অনিষ্টকর 
অনেক রূপ ক্রিয়া করি, ফলে শরীরের নানা 

স্থানে দোষ সঞ্চিত হয়ে থাকে। সেই 
দোষ ব৷ অনিষ্টকর পদার্থকে শরীর হতে 
নিঃস্থত করাই শৌধন। এখন দেখুন 

শরীর থেকে দোষ নিঃসৃত করার পথ 

প্রধানতঃ ছুইটা-_যুখ এবং মলদ্বার । আমাশয়ে 

যে দোষ সঞ্চিত হয়, সে সমস্ত বমন দার! 

মুখ দিয়ে নির্গত হয়ে যায়, আর পক্কাশয়ে 

যে সমস্ত দৌষ সঞ্চিত হয়, সে সমস্ত বিরেচন 

দ্বারা মলদ্বার দিয়ে নির্গত হয়ে যায়। 
ডাঃ। আচ্ছা! তা, যদি হয়, তবে স্নেহ ও 

স্বেদ প্রয়োগের স্বার্থকথা কি? 

ক। বলছি সে কথা। ছেলেবেলা! কখন 

আম চুরি করে থেয়েছেন কি? 
ডাঃ। চুরি ক'রে খাওয়! জানি না! তবে 

আম দেয়েছি আর চুষিকাঠীর মত চুষেছি। 
ক। তাতো চুষেছেন, কিন্ত তাতে কি 

চুরি ক'রে খাওয়া! হয়নি? শুনুন বলছি, 

আমের পেছন দিকে অর্থাৎ বোটার বিপরীত 

দিকে একটা ফুটো করতে হয়, আর সেই 
খানে মুখ দিয়ে চুষে চুষে খেতে হয় এটা 
জানেন তো? 
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ডাঃ। তাতে কিহল? 

ক। হ'ল এই যে__সেখানে কেবল মুখ 
দিয়ে চুষসেই আমের রস টুকু পাওয়া যায় না। 
চোধবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আমট!1 টিপে টিপে 

সেই ছিদ্রের দিকে আমের রস সঞ্চালন কর 
নিয়ে খেতে হয়। স্নেহ ও ন্বেদ প্রয়োগ ঠিক 

সেই টেপার কাজ করে। দোষ কেবল 
আমাশয়ে ও পক্কাশয়ে থাকেনা-_তার নিকট- 

ব্তী অনেক স্থানেও থাকে। স্নেহ ও স্ব 

প্রয়োগের ফলে সেই সমস্ত দোষৎআমাশয়ে 

ও পকাঁশয়ে এসে জন্মে এবং তখন বমন বা 

বিরেচন প্রয়োগ করলে অতি সহজেই বা”র 

হয়ে যায়। 

ডাঃ। তাত হল, কিন্ত হু'বাব করে স্ষেহ 

স্বেদ প্রয়োগ কবা কেন? 

ক। এত সোজা কথা। প্রথমবার 

ন্নেহ স্বেদ প্রয়োগ করলে দোষ সকল আমা- 

শয়ে এসে সঞ্চিত হয়। আর বমন দ্বারা সেই 

সকল দোষ নির্গত হ'য়ে যায় বলে শরীরের 

উদ্ধভাগ বিশুদ্ধ হয়। তা”র পরে ন্নেহ স্বেদ 
প্রয়োগ ক'রলে দোষ সকল পক্কাশয়ে এসে 

জমে, আর বিরেচন দ্বারা সেই দোষ নির্গত 

ক'রলে অধঃশরীর বিশুদ্ধ হয়। 

ডাঃ। সঙ্গত কথা বটে। 

চনের বিষয় বলুন । 

ক। পূর্বেই বলেছি যে, বিরেচন নান! 
প্রকার আছে। সংক্ষেপে তা'দের প্রয়োগের 

ক্ষেত্র বলছি। জর, হদ্রোগ, বাতরক্ত ও 

উদ্বাবর্তরোগে এবং বাণক, বৃদ্ধ ; ক্ষতরোগ 

গ্রস্ত, ক্ষীণ ও সুকুমার ব্যক্তিদিগের পক্ষে 

সৌদাল; পাওরোগ, উদর, গুল, কুষ্ঠ, দুষিত- 
বিষ, শো, মধুমেহ, উন্মাদ, অপন্নার প্রস্ৃতি 
রোগে মনসা সীজের আটা, গুন, হৃদ্রোগ, কুষ্ঠ, 

এখন বিরে- 

আযুণ্বেদ_-মাথ, ১৩২৫। 

শোথ, উদর এবং শ্লেশ্প্রধান রোগে এবং 

পাওু, ক্রিমি, কুষ্ঠ, ভগন্দর প্রভৃতি রোগে দস্তী 
হ্বারা বিবেচন হিতকর । এতস্তিন্ন তেউড়ী, 

লোধ প্রভৃতি বিবিধ রোগ বিরেচনের জন্য 

প্রযুক্ত হইয়া থাকে । 
ডাঃ। এখন বিরেচন প্রয়োগের নিয়ম 

বলুন ? 
ক। পুর্বেই বলেছি যে বমনের পর 

পুনরায় ন্নেহ ও ম্বেদ প্রয়োগ ক'রে বিরেচন 

করা'তে হয়। বালক, বৃদ্ধ, পরিশ্রান্ত ভীত 

নবজরী, মন্দাগ্নিযুক্ত ব্যক্তি, 'অধোগরক্তপিত্ত 

রোগী, মলদ্বারে ক্ষতযুক্ত শ্ট্যক্তি অতিসার 

রোগী, যাহাদের শরীরে শল্য বিদ্ধ আছে 
এরূপ ব্যক্তি, ক্রুরকোষ্ঠ ব্যক্তি গর্ভিণী 

তৃষ্ণার্ত এবং অজীর্ণগ্রস্ত ব্যক্তিকে বিরেচন 

প্রয়োগ নিষিদ্ধ। 

ডাঃ। তবে কিরূপ ব্যক্তিকে বিরেচন 

প্রয়োগ করা যায়? 

ক। কু, জব, মেহ, উদ্ধগ রক্তপিত্ত, 

ভগন্দর, উদ, অর্শ, ব্রণ, শ্লীহা, গুল্ম, অর্বদ, 
বিস্চিকা, অলসক, মৃত্রাঘাত, ক্রিমিকো, 

বিসর্প, পাওুরোগ, শিরঃশূলঃ, পার্খ্বশুল, 

উদ্দাবর্ত, নেত্রদাহ, মুখদাহ, হ্ৃদ্রোগ, 

নেত্ররোগ, নাসারোগ, মুখরোগ, কর্ণরোগ, 

মনদ্বারের পাক, লিঙ্গের পাক, হলীমক (পাও 

রোগ বিশেষ ) শ্বাশ, কাস, কামলা, অপচী, 

অপশ্মার উন্মাদ, বাতরক্ত, যোনিদোষ, শুক্র- 

দোষ এবং পিত্জ রোগে বিরেচন হিতকর। 

ডাঃ। আচ্ছা! যে রোগ বমনের অযোগা-- 

তাহাকে কি বিরেচন,.করান যায়? 

ক। পঞ্চকম্মের সাধারণ সুত্র এই যে, 
প্রথমে ন্গেহ, পরে শ্বেদ, পরে বমন প্রয়োগ 

ক'রে তবে বিরেচন প্রয়োগ ক'রতে হয়, নচেৎ 

[ ওয় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 
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গ্রহণী দোষ উৎপন্ন হয়ে থাকে 1 কিন্ত 

সাধারণ স্থত্র এরূপে হলেও ভিন্ন ভিন্ন রোগের 

চিকিৎসায় কখন বমন, কখন বিরেচন, কখন 

উভয়ই প্রয়োগ করতে হয়, আবার হুর্ববল 

রোগীকে ছু,য়ের কোনই প্রয়োগ করা উচিৎ 

নয়। উদ্ধগরক্তপিত্তে বমন নিষেধ, কিন্ত 

বিরেচন প্রনয়াগ করা যায় । অধোগ রক্পিত্তে 

বিরেচন নিষেধ, কিন্তু বমন প্রয়োগ করা যাঁয়। 

ডাঃ। আচ্ছা বমন বিরেচনের পূর্ধে কি 

স্নেহও স্বেদ প্রয়োগ করা সর্বত্রই আবশ্তক ? 

ক। বলবান রোগী এবং সুস্থ ব্যক্তির 

দেহ শোধন ক'রুতে হ'লে মেহ স্বেদ প্রয়োগ 

ক'রে যথারীতি পঞ্চকম্ম করতে হয়। কিন্তু 

ভিন্ন ভিন্নি রোগেরই চিকিৎসার অনেক 

সময় সেটা শুধু আবপ্তক নয়, পরস্ত অপকারী, 

নবজরে বমন করা'বার বিধি আছে, কিন্তু 

নবজরে শ্সেহপান নিষিদ্ধ। আবার সন্নিপাত 

অরে €শ্বদ দিবার বিধি আছে, কিন্তু সে 

ক্ষেত্রেও স্নেহ দান নিষিদ্ধ । 

_ভাঃ। এ বড় জটিল ব্যাপার দেখছি? 
ক। বিষম জটিল। একটা উদাহরণ 

দিয়ে বল+ছি শুনুন । বিষয়টা আরও জটিল 

ব'লেবোধ হবে। ভগবন আন্রেয়েব নিকট 
আগ্নবেশ যখন শিক্ষা করেন, তখন বমন 

বিরেচন সম্বন্ধে উপদেশ দেবার সঙ্গে আত্রেয় 

বললেন, বমন বিরেচন কাধ্যে রোগীর 

বিপদ উপস্থিত হ'লে তার প্রতিকারের জন্যও 
অনেক দ্রব্যের আবশ্যক, বিপদ সহসা! উপস্থিত 

হ'লে ক্রয়াশয় নিকটে থাকিলেও তখনি 
তখনি আবশ্তক দ্রব্যের আয়োজন করা 

সম্ভবপর নহে, এই জন্ত রোগীর যে সকল দ্রব্য 

আবশ্তক- সেগুলি পূর্বেই সংগ্রহ ক'রে রাখা 
উচিত। 

মাঘ-_-৩ 
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আত্রেয়ের কথা শুনে অগ্নিবেশ বললেন, 

ভগবান, জ্ঞানবান ব্যক্তির প্রথম হতেই এপ 
প্রতিবিধান কর উচিত-_যাঁতে ওষধ প্রয়োগে 

নিশ্চিত সিদ্ধিলাভ হয়, অর্থাৎ কোনরূপ 

বিপত্তি না ঘটে । ওঁষধ সম্যক রূপে প্রয়োগ 

কার্ধ্য সিদ্ধির এবং অসম্যক প্রয়োগ বিপত্তির 

কাবণ, যদি এরূপ হয় যে সিদ্ধি ও বিপত্তি 

সম্বন্ধে কোনরূপ নিয়ম নাই অর্থাৎ জ্ঞান পূর্বক 
ওষধ প্রয়োগ কণ্রলে ক্ষেত্র বিশেষে কার্ধ্য সিদ্ধি 

হয়, আবার কাহারও পক্ষে বিপন্তি ঘটে, তা”হলে 

জ্ঞান এবং অজ্ঞান ছুই সমান ব'লতে হ'বে। 

ডাঁঃ। বাঃ অগ্নিবেশ তো বড় জবর কথা 

বলেছেন ! 

ক। আত্রের় আরও জবর কথ! বলেছেন । 

তিনি উত্তর করলেন, অগ্রিবেশ, আমরা অথবা 

আমাদের মত ব্যক্তিরাই এরূপ ভাবে ওঁষধ 

প্রয়োগ করতে সমর্থ হই, আমাদের ওষধের 

দ্বারা নিশ্চক্ রোগ নিবারণ হয় কোনরূপ 

বিপত্তি ঘটে না। এব্রপ প্রয়োগ সম্বন্ধে বথাযথ 

উপদেশ দিতেও কেবল আমাদেরই সামর্থ্য 

আছে। কিন্তু এমন লোক কেহ নাই যে, 
আমাদের মত উপদেশ দিতে এবং সেই 
উপদেশের মন্ম সম্যক অবধারণ ক'রতে সমর্থ । 

আমার উপদেশের মন্দ গ্রহণ ক'রে তদনুরূপ 

কার্য করতে পারে- এমন লোকও কেহ 

নাই। দোষ (বায়ু, পিত্ত, কফ), ওঁষধ 
দেশ, বল,শরীর আহার, সাত্ম সত্ব, প্রর্কৃতি 
এবং বয়স প্রভৃতির এন অবস্থাস্তর এবং সেই 
সকল অবস্থান্তর (ভিন্নতা ) এত হুক যে, 

ইহাদের বিষয় সম্যক ভাবে চিন্তা করিতে 
বিশাল ও বিপুল বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিও 
বুদ্ধি আকুল হইয়া পড়ে, অন্ন বুদ্ধিরত কথাই 
নাই। 
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ডাঃ। অতি সত্য কথা । কিন্তু আত্রেয়ের 

কি তেজোগর্ব উক্তি-_-আমি বা আমার মত 

ব্যক্তি কি পারে, আর কেউ পারে না। 
ক। তারা ষড়েশ্ব্যযশালী ত্রিকালদর্শী 

মহাপুরুষ ছিলেন, তারাই শুধু এরূপ কথা 

উচ্চারণ ক'রতে সাহস করতে পারেন। 

সংহিতাঁকার অগ্নিবেশকে পর্য্স্ত বিপত্তির 

প্রতিকারের উপায় শিখতে হ/য়েছিল। 

ডাঃ। তা আপনি যখন বিরেচনের ! 

শি পপ সপ | পাশ শি 

কথা বলেছেন, তখন বিপত্তির প্রতিকারের 

কথাও বলতে হবে। 

ক। দেখুন--সত্য কথা না বললেও. 

বাচিনে, এ আপনাকে যা” বলছি সেট! পাখীর 

রাধাকৃষ্চ বলাব মুত, কথার মানে না বুঝে 

বলা। যখন বিরেচন আমরা সম্যকরূপে 

প্রয়োগও ক”রতে পারিনে, আর তার বিপত্তির 
প্রতিকার কত্তে জানিনে। তবে শাস্ত্রে যা 

লেখা আছে-_তাই বলছি । 

(ক্রমশঃ) 

স্বাস্থ্যরক্ষায় কলিকাতা! মিউনিনিপ্যালিটা । 

আশ্বিনের “আযুর্ব্বেদে** “হিন্দুর স্বাস্থ্য নীতি” 

শীর্ষক এক প্রবন্ধ বাহির হয়। পরে 

কার্তিকের পত্রিকায় উক্ত প্রবন্ধের অসম্পূর্ণতা 

পুরণোদ্ধেশে পরবর্তী প্রবন্ধ লেখক যে প্রবন্ধ 
লেখেন, তাহাতে শরীর রক্ষার জন্ স্বাস্থ্যের 

সহিত ধর্মের সম্বন্ধ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। 

প্রথম প্রবন্ধটী বাস্তবিক মুলত্যগ করিয়া কেবল 
আখ্যায়িক! মাত্র হইয়াছিল। এস্থলে দ্বিতীয় 
প্রবন্লেখকই প্রকৃত প্রশংসনীয়। - যাহা 

হউক এক্ষণে বর্তমান স্বাস্থ্য-নীতি সম্বন্ধে 

কলিকাতা মিউনিসিপালিটি উপলক্ষ্য করিয়া 

ছুই এক কথ! বলিতে ইচ্ছ! করি। 

প্রথমতঃ দেখা যাঁউক, কলিকাতার স্তায় 

মহানগরীর স্থাস্থ্যরক্ষার কি ব্যবস্থা আছে। 

এক্ষণে অবশ্ পল্লীগ্রাম সমুহেও যথাসম্ভব একটু 
একটু করিয়া! সহরের পদ্ধতিই অন্ুবর্তিত হইতে 

দেখা যাইতেছে, স্থতরাং সহরের কথা বলিলেই 
অনেকটা মফঃস্বলের কথাও আসিয়া পড়িবে। 

কলিকাতা মহানগরীর স্থাস্থ্যরম্মার জন্য 

মিউনিসিপালিটির স্থষ্টি। প্রজাবর্গের প্রতি- 

নিধি স্বরূপ নির্বাচিত কমিশরণগণ দ্বারা 

মিউনিসিপালিটী পরিচালিত। রাস্তা প্রস্তুত 

করণ, উহা মেরামত ও পরিষ্কার রাখা, রাত্রি- 

কালে রাস্তায় আলোক প্রদান, বাটার ও পথের 

জল নিকাশের স্থবন্দোবস্ত, পুরীষ রাশি ও 

আবর্জনাদির স্থানাস্তরের দুরীকরণ, পানীয় 
জল সরবরাহ, খাগ্ভ ও পানীয়ের অবিশুদ্ধতা 

নিবারণ, মহামারী ও সংক্রামক রোগসমূহের 

প্রতিকার সাধন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য 

মিউনিসিপালিটি দ্বারা সমাধা হয়। এই সকল 

কার্যের ব্যয় নির্বাহার্থ মিউনিসিপালিটি 

দ্বার! গ্রজার নিকট হইতে নির্দিষ্ট হারে কর 



৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্য। | 

গ্রহ করা হয়। ফনকথা মিউনিসিপালিটা 

প্রজার অর্থে ও প্রজাদের নির্বাচিত কমিশনর- 
গণ কর্তৃক গঠিত ও পরিচালিত। 

বাটা নির্মাণ সম্বন্ধে মিউনিসিপালিটার 
সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আছে, অর্থাৎ মিউনিসিপালিটার 

অন্থমোদন ভিন্ন কাহারও বাটা নির্শীণ করিবার 

ক্ষমতা নাই। যাহাতে গৃহমধ্যে আলোক 

প্রবেশের ও রাযুসধশালনের উপায় থাকে, সে 

সপ্বন্ধে কতকগুলি আইন বিধিবদ্ধও আছে। 

কলিকাতার ন্ভায় স্থানে যেখানে জমির 

মূল্যের অত্যন্ত মহার্ঘতা বশতঃ অনেককেই 
অতি সন্কীর্ণ স্থ(ন মধ্যে বাসগৃহ নিম্মীণ করিতে 

হয়, সেরূপ স্থলে স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখিয়। 

কলিকাতা! মিউনিসিপ্যালিটিকে আইন বিধিবদ্ধ 

করিতে হয়, এজন্ত কলিকাতা মিউনিসিপালিটা. 

বাস্তবিকই ধন্বাদার্থ। আইনেব কিছুমাত্র 

ব্যতিক্রম হইলে মিউসিপাল কর্দনচারিগণের 

গৃহনিম্মাণের অনুমতি দিবার কোন ক্ষমতা 
নাই । কিন্ব কখনও কথনও এরূপও হয় যে, 

আইন বজায় রাখিয়া গৃহনিম্নমাণ করা 

অসম্ভব হয়! পড়ে, তবে আইনের সামান্ত 

ব্যতিক্রম হইলেও স্বাস্থ্যের বিশেষ হানি 

হয় না। এইজন্য কোন কোন স্থলে বাটা 

নিশ্দাণকারক দরখাস্ত করিলে, চেয়ার- 

ম্যান, হেল্থ অফিসর ও কমিশনরগণ 

মন্ত্রণাসভার আন্দোলন করিয়া, ষদি স্থাস্থ্য- 

হানিকর হইবে না মনে করেন, তাহা হইলে 

বাটা নির্মাণের অনুমতি দিয়া থাকেন। 

বন্দোবস্ত বাস্তবিকই খুব ভাল। তবে এরপ 
অনুমতি লাভ কমিশনরের কপাট ভিন্ন ঘটে 

না। ধাহারা কমিশনরের প্রিয়পাত্র, তাহাদের 

অদৃষ্টে এরূপ সৌভাগ্য লাভ সহজেই ঘটে। 
যে সকল কমিশনর অপক্ষপাতী ও করদাতা- 

স্বাস্থ্যরক্ষায় কলিকাত। মিউনিসিপ্যালিটি। ১৭৯ 

গণের প্ররুত গুভান্ুধ্যারী কেবল তাহাদের 
ওয়ার্ডে সকলে সমভাবে এই সুবিচার লাভে 
অধিকারী হন। যাহা হউক এ দোষ 

মিউনিসিপালিটার নহে, উহা! করদাতৃগণের 

কমিশনর নির্বাচনের দোষ। বঙ্গদেশের 

গৃহনিম্াণের যে প্রাচীন ব্যবস্থা ছিল, তাহা 

খুব ভাল হইলেও কলিকাতার স্ভায় বহু- 

জনাকীর্ণ মহানগরীর প্রতি প্রয়োজ্য নহে, এবং 

সে পদ্ধতি অবলম্বন করিলে অনেকের পক্ষেই 
বাসগৃহ নিন্মীণ হুরূহ হইয়া পড়ে । এস্থলে 

মিউনিসিপালিটার অবলম্বিত ব্যবস্থাই ভাল 

বলিয়া বৌধ হয়। কিন্ত পলীগামে যেখানে 

জমির মূল্য স্থুলভ, সেরূপ স্থলে প্রাচীন পদ্ধতিই 

ভাল, যথা”__“পুবে হাস। পশ্চিমে বাশ। 

উত্তর বেড়ে। দক্ষিণ ছেড়ে । ঘব কর রে 

ভেড়ের ভেড়ে ॥” ইহার অর্থ এই যে, বাস- 
ভবনের পুর্বদিকে জানালা থাক আবশ্তক ; 

কারণ নবোদ্দিত তরুণ তপনের নাতিতীক্ষ 
রশ্মিরাজি গৃহমধ্যে স্বতঃপ্রবিষ্ট হইয়া এবং 

কোন কোন অগম্স্থানেও জলাশয় হইতে 

প্রতিবিদ্বিত কিরণমালা প্রবেশ করিয়া গৃহের 

ও গৃহাভ্ন্তরস্থ বাযুবাশির আর্রতা নিবারণ 

ও রোগের বীজাণু ধ্বংস করিতে সক্ষম 

হয়। পশ্চিমে বীশবাড় বা উচ্চ বৃক্ষরাজি 

থাকা আবশ্তক ; তাহা হইলে অস্তগমনোন্থুখ 

স্্য্যের অসহা ও অস্বাস্থ্াকর কিরণরাশি 

গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। উত্তর 

দিক বেইন বা প্রাচীর রুদ্ধ করিবার কারণ 

এই যে, উত্তর বায়ুর গতি রোধ হইয়৷ শৈত্য 

নিবারিত হইবে। যাহাতে দক্ষিণ মলয়ানিল 
অবাধে থৃহমধো প্রবেশ করিতে পারে-- 

তজন্য দক্ষিণ দিক খোলা থাকা আবশ্তক | 

যেখানে জমির স্বচ্ছলতা আছে, সেখানে 



১৮৩ 

এ প্রণালীতে গৃহনিশ্শীণ বেশ স্বাস্থ্যকর 

বটে। 

কলিকাতা মিউনিসিপালিটার জগ্ঠ কলিকাতায় 

রাস্তা পরিষ্কারের বেশ স্বন্দোবস্ত আছে। 

কিন্ত পল্লীগ্রামে-যেখানে মিউনিসিপালিটার 

সৃষ্টি হয় নাই--তথাকার রাস্তা পরিফার 

ব্যাপারটা গ্রামবাসিদের উপর নির্ভর করে। 

তবে জমির সচ্ছলতা প্রযুক্ত অনেক গ্রামের 

আবর্জনা রাশি রাস্তায় ফেলিতে দেখা যায় 

না। মধো যে সকল পণ্ডিত জমি থাকে বা 

গৃহস্বামীর নিজের যে পতিত জমি থাকে, 

তাতেই পল্লাগ্রামের আবজ্জনা নিক্ষেপ 

করা হয়-_-এরং এ আবর্জনা রাশি ক্রমে 

মৃত্তিকা পরিণত হঘ। এঁ সকল পতিত জমি 

প্রায় বাসগৃহ হইতে দূরেই অবস্থিত, স্থতরাং 

উহা! দ্বার! গ্রাম অস্বাস্থ্যকর হয় না। কিন্ত 

যে সকল গ্রামের লোকসংখ্যা অধিক এবং 

বাম ভবনের অনতিদুূরেই আবর্জনা রাশি 
পচিতে থাকে, তথায় উহা! পীড়া উৎপাদনের 

কারণ হইয়া! থাকে । কলিকাতা মিউনিসি- 

পালিটি রাস্তা পরিফারের জন্য ঢ”বেলা 
রাস্তায় ঝাড়, দেওয়া, ছুবেলা জল সেচন 

করা, ছুবেলা আবর্জনা রাশি গাড়ী 
করিয়া স্থানান্তরিত ক্র! প্রভৃতি দ্বারা 

কলিকাতাবাসীর স্বাস্থারক্ষার ব্যবস্থা করেন। 

ইহাতে অর্থও প্রচুর ব্যফিত করা হয়। কিন্তু 
এ সম্বন্ধে আর একটু সুবন্দোবস্ত হইলে ভাল 

আয়ুর্ধ্বেদ--মাঁঘ, ১৩২৫। [ ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 

রাশি পথস্থিত লৌহাধারে নিক্ষেপ করিবার 

সুবিধা হয় না। ধাহাদের গৃহকার্য্যের জন্য 
ঠিক? লোক নিযুক্ত পাকে; সে লোক দিনাস্তে 

একবার আসিক়া গৃহ প্রাঙ্গন পরিক্ষার করে 

ও আবর্জন! রাশি নির্দিষ্ট স্থানে নিক্ষেপ করে। 

কিন্তু সমস্ত দিবারাত্রি এ সব আবর্জনারাশি 

গৃতমধ্যেই পচিতে থাকে। কারণ অবরোধংস্থ 
সত্রীলোকেরা রাস্তায় যাইয়া আধার মধ্যে 

আবর্জনী ফেলিয়। আসিতে পারে ন। 

আবর্জনা রাশি পচিয়! দূষিত হইতে থাকে । 

যে সকল বাটার সন্নিকটে আবর্জনার আধার 

থাকে--তাহাদের আবর্জনা ফেলিবার সুবিধা 

তয় বটে; কিন্ত একস্থানে প্রচুর আবর্জনা 

রাশি থাকায় অতান্ত তর্গন্ধ ভোগ করিতে হয়। 

ধাঙ্গড়ের সংখ্যা বগি বাঁড়াইয় দেওয়া হয়, এবং 

সমস্ত দিন আবর্জনা রাস্তায় পড়িবামাত্র 

যদি উঠাইয়া' লইবার বন্দোবস্ত করা হয়, 

তাহ! হইলে ইনার প্রতীকার হইতে পারে। 

শুনিয়াছি চীনদেশের কোন কোন সহরে নাকি 

এইরূপ বন্দোবস্ত আছে । মেথর সমস্ত দিন 

ঝাড়, ভাতে রাস্তার উপস্থিত থাকে, আবর্জনা 

পড়িবামাত্র তৎক্ষণাৎ স্থানান্তরিত করা হয়। 

এইবার রাস্তা মেরামত সম্বন্ধেও কিছু 
বলিতে ইচ্ছা করি। মিউনিসিপালিটার অনুগ্রহে 

কলিকাতার বাস্ত। সর্বদাই মেরামত হইতেছে। 

বড় রাস্তা ও ফুটপাথ সমূহে পাথর দেওয়াতে 

বড়ই স্থন্দব হইয়াছে। এমন কি অনেক 

হয় বলিয়া আমরা মনে করি। নির্দিষ্ট সময় | গরীব লোক গ্রীষ্মকালে রাত্রে ফুটপাথে 
অতীত হইলে আবর্জনা রাস্তায় ফেলিতে 

দেওয়া! হয় ন! বা স্থানে স্থানে লৌহ নির্মিত ষে 
আধার থাকে তন্মধ্যে ফেলিবার যে ব্যবস্থা 

আছে, তাহার একটু পরিবর্তন হইলে ভাল 
হয়। কারণ অনেক গৃহস্থের সর্বদ। আবর্জনা 

শয়ন করিয়া থাকে । কিন্তু বর্ষার সময় 

পাথরের উপর বড় পা পিছলাইয় যায় 
বলিয়া তাহারও প্রতিকার সাধন হইয়াছে ) 
অর্থাৎ পাথরের উপরিভাগ যাহাতে মস্থণ না 

হয়_ সেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে । গলির 
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রাস্তায় ইট বিছাইয়া পাক করিয়া দেওয়! 

হইতেছে । কিন্তু অনেক রাস্তার উচ্চতা 

এত বদ্ধিত করা হইয়াছে যে, অনেক 

বাটীর প্রাঙ্গন বা গৃহতল যাহ! পূর্বে রাস্তা 
হইতে উচ্চ ছিল, তাহা এক্ষণে রাস্তা অপেক্ষা 

নিম্ন হইয়াছে। ইহা দ্বারা নিম্নতলের গৃহগুলির 
আর্দ্রতা বদ্ধিত হইয়া অস্বাস্থ্যাকর হইয়াছে। 

এ বিষক্নটীর প্রতি মিউনিসিপালিটার লক্ষ্য থাকা 

আবশ্তক। কোন কোন স্থলে মিউনিসিপালি- 

টার স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে নোটিশ দিয়া গৃহ- 

স্বামীকে নিজ খরচায় গৃহ প্রাঙ্গন উচ্চ করান 

হইতেছে। কিন্তু নীচু হইলে না দিলে আর 
এরূপ নোটিশ দিবার প্রয়োজন হয় না। কোন 

কোনস্থসে উঠান উচু করিতে গিয়া শয়ন ঘরের 
মেজের সহিত প্রায় সমতল হইয়া পড়িতেছে। 
ইহাতে ঘরের আর্্রত। বৃদ্ধি পাইতেছে। যাহাতে 
রাস্তা উচু না হইয়া! সমভাঁবে থাকে সে বিষয় 

নিউনিপিপাল কর্তৃপক্ষগণের একটু কৃপাদৃষ্টি 
থাকিলে ভাল হয়। যে সকলরাস্ত! অনেক 

উচু হইয়াছে, যদি সেগুলিকে নামাইয়! দেওয়া 
সম্ভব হয়, তাহারও চেষ্টা করা উচিত। 

কলিকাতায় অধিকাংশ বাটাই সন্ধীর্ণ স্থানে 
নির্সিত। তথায় অবিরুদ্ধ বায়ু সেবনের উপায় 

নাই। সেকারণ মূক্ত বাধু সেবনার্থ 
কলিকাতা মিউনিসিপালিটা স্থানে স্থানে 

স্কোয়ার বা সরকারি বাগান নিন্মীণ করিয়াছেন 

ও করিতেছেন। কলিকাতার শ্তায় অন্ঠান্ 

বড় বড় সহরেও এইরূপ স্কোয়ার ও পার্ক 

নিশ্মিত তইয়াছে ও হইতেছে। এ বন্দোবস্ত 
যে খুব ভাল তাহার কোন সন্দেহ নাই। 
কলিকাতায় আবার অবরোধবাসিনীদের বায়ু 

সেবনার্থ পার্ক হইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। 
এ সব সম্বন্ধে কপিকাতা মিউনিসিপালিটার 

শপ শ্পপ পউসস  শপ পপস  পরপ 

কার্যকলাপ সর্বতোভাবে প্রশংসনীয়। ইহাতে 

আমাদের প্রতিবাদ বা নৃতন প্রস্তাব করিবার 

কিছুই নাই। ও 
থাদ্ধ ও পানীয়ের বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে 

কলিকাতার মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষগণের বিশেষ 
ধত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয়ে তাহারা 

বেশ কৃতকার্ধ্যও হইতেছেন। বাজারে পচা 

মত্ম্ত বা মাংস, হুর্ণন্ধ ও অস্বাস্থ্যকর থাস্তার্দি 

বিক্রয় করিতে দেওরা হয় না। বিক্রয় 

করিতে দেখিলে তৎক্ষণাৎ ফেলিয়! দেওয়! 

হয় ও বিক্রেতাকে দণ্ডভোগ করিতে হয়। 

পানীয় জলের বিশুদ্ধতাই কলিকাতার 

স্বাস্থ্যোন্নতির প্রথম সেপান। শুন! যায়, 

কলিকাতায় যখন প্রথম কলের জলের সৃষ্টি হয়, 

তখন তিন দিন নিমতলা শবদাহ ঘাটে শবদাহ 

হয় নাই, অর্থাৎ কলিকাতায় ৩ দিন লোক মরে 

নাই । সে সমস্ব মহাত্মা হগ্ সাহেব চেয়ারম্যান 

ও ডাক্তার টনিয়ার হেলথ অফিসার ছিলেন। 
কলিকাতার স্বাস্থান্নতির সম্বন্ধে ইহারা সর্বাগ্রে 

ধন্যবাদার্থ। এই ডাক্তার টনিয়ার সাহেব 
হোমিওপ্যাথ ছিলেন। ইহার পর কোন 

হেলথ, অফিসরের আমলে মৃত্যুসংখ্যা একদিনের 

জগও একেবারে শৃন্ঠ হইতে দেখা যায় নাই। 
যে কলের জল কলিকাতা র স্বাস্থ্যোন্নতির মুখ্য 

কারণ, বর্তমানে সেই জল সরবরাহ করা সম্বন্ধে 

ছুই এককথা বলিবার আছে। কলিকাতা 

মিউনিসিপালিটী দ্বারা এক্ষণে ছুই প্রকার 

জল সরবরাহ কর! হয়। পান, স্নান এবং 

গৃঁভকন্মের জন্য পরিষ্কঁত জল, এবং পায়খানা 

পরিষ্কারের জন্য অপরিষ্কৃত জল মাপিয়া দেওয়! 

হয়, তাহার অতিরিক্ত খরচ হইলে স্বতন্ত্র দাম 
দিতে হয়। সে কারণ ধাহাদের বিশুদ্ধ জলের 

থরচ অধিক, তীহারা তৎপন্দিবর্তে অপরিস্কৃত 
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জল ব্যবহার করেন। ইহা রোগোৎপত্তির 

একটা কারণ। এই জল খরচের পরিমাণ 

স্থির করিবার জন্য মিউনিসিপালিটার খরচায় 

গৃহহ্ারে একটী মিটার বা পরিমাপক যন্ত্র 
স্থাপিত আছে। উহা! পরিদর্শনের জন্ত অনেক 

ইন্সপেক্টর ও কুলি নিযুক্ত আছে. এবং 
মেরামতের জন্তও মিস্ত্রী আছে। এই সকল 
খরচা কমাইয়া যাহাতে বিশুদ্ধ জল অবাধে 

প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সে বন্দোবস্ত 

করিলে মন্দ :হয় ন।1 কিন্তু তাহা বলিয়া 

জলের অপব্যয় করিতে দেওয়াও যুক্তি 

সঙ্গত নহে । তবে অন্ত উপায়ে জলের অপব্যয় 

নিবারণ করা যাইতে পারে। দিবারান্র যদি 

কলে জল থাকে, তাহা হইলে কতক পরিমাণে 

অপব্যয় নিবারণ হইতে পারে। কলিকাতায় 

হিন্দুর সংখ্য।1 অধিক। খাস, পানীয়ের 

পবিত্রতা সম্বন্ধে হিন্দুকে অনেক কঠিন নিয়ম 
পালন করিতে হয়। দিবারাত্র জল না! থাকার 

জন্য জল চৌবাচ্ছায় ও অন্তান্ত আধারে সঞ্চয় 
করিয়া রাখিতে হয়। ফলে সামান্ত কারণে 

এই জল হিন্দুর অব্যবহার্য্য হইয়া! পড়ে। হয় 

ত বার়সাদি ছার! চৌবাচ্ছার জলে কোন অস্পৃশ্ত 
দ্রব্য আসিয়া পড়িল, হয় ত ইন্দুরাদি দ্বারা 
কোন উচ্ছিষ্ট বা অন্পৃশ্ঠ দ্রব্য জলের জালা বা 
কলসীর গাত্রে সংলগ্ন হইল। সেইজন্য হিন্দুকে 
পূর্ব সংগৃহীত জল পরিত্যাগ করিয়া আবার 
নূতন করিয়া জল সংগ্রহ করিতে হয়। কিন্ত 

দিবারাত্র কলে জল থাকিলে জল সংগ্রহ 

করিয়া রাখিবার আবশ্তক হয় না । ফলে নানা" 

কারণে কলিকাতায় জলের অপব্যয় হইয়া 
থাকে । এখন কলের মুখ যেরূপ আছে, 

তাহার পরিবর্তন করিয়া রেল ছ্রেসনের কলের 

হ্যায় বা রাস্তার কলের ন্তায় মুখ প্রচলন 

করিলে অনেক সময় অপব্যয় নিবারণ কর! 

যাইতে পারে অর্থাৎ ধরিয়া থাকিলে জল 

পড়িবে এবং ছাড়িয়া দিলেই জল বন্ধ হইবে-_ 
এরূপ করিলে.জল যাহার ষত আবশ্তক-_ 

অবাধে ব্যবহার করিতে পারিবেন, এবং জলের 

অপব্যয়ও নিবারিত হইবে। 

আমরা আশ! করি, কলিকাতা: মিউনিসি. 

প্যালিটি আমাদের কৃথাগুলি বিবেচন! 

করিবেন। 

ডাঃ শ্রীকান্তিকচন্দ্ দাস। 

ওলাউঠার প্রতিষেধক। 

(পনীহার* হইতে উদ্ধত) 

ওলাউঠা ব্যাধি সম্বন্ধে কয়েকটা সাধারণ | যাইতে পারে। দেশের জনকয়েক শিক্ষিত 
নিয়ম আছে, যাহা ব্যক্তিগত ভাবে পালন লোক ছাড়া পন্লীবাসী অসংখা জনসাঁধারণে 

করিলে" ব্যারামের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয! | এ বিষয়ে সম্পূর্ণই অনভিজ্ঞ। বর্তমান ওলা" 
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ঠা 

উঠার গ্রাছর্তাব কালে জনসাধারণের হিভার্থে 

নিম্নে কয়েকটা নিয়ম লিখা হইল। 
(১) কলেরা ব্যারাম প্রায়ই শীতকালে দেখা 

যায়। দরিদ্র লোককে যাহাদের শীতবস্ত্রের 
অভাব তাহার্দের বেশীর ভাগ লোককে এই 
ব্যাধিতে মরিতে দেখা যায়। শবীরে-_বিশে- 
ঘতঃ পেটে যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে, সেদিকে 
সকলের বিশেষ দৃষ্টা রাখ! উচিত। সামান্য 
পেটের অন্থখ হইলেও স্নান করা একেবারে 
নিষিদ্ধ । সাধারণ লোকের বিশ্বাস আছে-_শ্নান 
করিলেই পেট ঠা হইবে, উহা! সম্পূর্ণ 
ভূল। পেটের অন্থুখ হইলে স্নান করা কোন 
রকমে উচিত নহে। 

(২) প্রায়ই দেখা যায়, কলেরা দূষিত 
জল ও হুপ্ধ পান করিলে হয়। এ সময় 

প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত-__পাঁনীয় জল উত্তমরূপে 

সিদ্ধ করিয়া তাহা পরিষ্কার নেকড়াব দ্বারা 

ছাঁকিয়া ঠাণ্ডা করিয়া পান করা । জল সিদ্ধ 
করিলে উহার সমস্ত দোঁষ নষ্ট হয়। কাচ! 

হুপ্ধও কখন পান করা উচিত নয়। আমি 

জানি- একজন বড় সাহেব কীঁচ ছপ্ধ পান 

করিয়া কলের! রোগে আক্রাস্ত হইয়া মৃত্যুমুখে 
পতিত হন। এখন খাঁটা হুপ্ধ পাইবার উপায় 

নাই । দুগ্ধ বিক্ষেতার| অনেক সময় দুষিত 
খাল বিলের জল মিশ্রিত করিয়া হগ্ধকে 
বিষাক্ত করে। 

(৩) কলেরা রোগের বিষ রোগীর ভেদ 
ও বমির সহিত নিঃশ্ত হয়। অতএব 

রোগীর মল-মূত্র ও বমি আদি যাহাতে পানীয় 
জলে না পড়িতে পারে এবং উহার উপর মাছি 

না বসে, সে বিষয়ে সকলের বিশেষ সতর্ক 
হওয়া উচিত। মাঁটার গামলা অথবা, সরাতে 

শপ ল পরপরপ.. স 

| 
ূ 
ঘর পরিষ্কার কর! দরকার এবং 

ক্ষণাৎ মাঁটা অথব! বালি দিয়! চাক1 দিলেই 
মাছি বসিতে পারে না এবং তাহার পর পাত্র 

সহিত রোগীর মল-_মাটির নীচে পু*তিয়! দেওয়া 
বর্তব্য। নচেৎ অগ্নিতে পোড়াইয়া ফেল! 
বিধেয়। বোগীব মল কখনও যেখানে সেখানে 

ছড়াইয়া ফেলা উচিত নয়। কলের! একটা 
অতি সংক্রামক ব্যাধি, রোগীর ভেদ বমির 

উপর যদ্দি মাছি বসিতে পায়, তবে উহারা 

এঁ পীড়াব বিষ লইয়! খাগ্চদ্রব্যের উপর বসিলে 
তাহাও বিষাক্ত কবিয়া দেয় এবং সেই খাস 

দ্রব্য খাইয়া লোকে কলেরা ব্ারামে আক্রান্ত 

হইতে পারে। এই জন্য থাগ্ছদ্রব্য সমূহ এমন 
ভাবে ঢাকিয়৷ রাখ! আবশ্যক, যাহাতে উহার 

উপর মাছি আদৌ বসিতে না পারে | 
বাজারে অনেক খাবারের দোকান আছে, 

কিন্ত সমস্ত দোকানের খাবারগুলি রাস্তার ধূলায় 
ও মাটাতে ঢাকা থাকে। এইরূপ খাবার 
থাইলে লোকের অনিষ্ট ছাড়া উপকার হইতে 

পারে না। 

কলি চণ একটা বিষ প্রতিষেধক । কলেরা 
রোগীব মলে ইহা! দ্রিলে বিষ নষ্ট হয়। ইহা 

ছাড়া পারমাঙ্গানেটঅব পটাশ দ্বারাও জলের 

দোষ নষ্ট করা যায়। ইহা! একটা সাধারণ 

কুয়াতে অদ্ধ আউন্স পরিমাণে মিশ্রিত করি- 

লেই যথেষ্ট হয়, অথবা ক্লোরোজেন ১ আউন্স 

দিলেই জলের দোষ নষ্ট হয়। ফেনাইলও 

একটী উত্তম বিষগ্রতিষেধক। বাড়ীতে 

কলেরা হইলে ঘরের দেওয়াল ও মেজেয় 

ফেনাইল জলে মিশ্রিত করিয়! উত্তমরূপে 
ঘরের 

মেজেতে খু'ঁটিয়ার আগুন করিয়! দিলে সমস্ত 
দোষ নষ্ট হয়। ইহা ব্যতীত গন্ধক জালাই 

রোগীর মলমৃত্রও বমি ধরিয়া তাহার উপর তৎ- ূ লেও দুষিত হাওয়া পরিশোধিত হয়। 
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(৪) কলেবা রোগীর কাপড় কখনও 

পুকুর অথবা অন্ত কোন জলাশয়ে ধোওয়া 
উচিত নহে। উহা! হইতেই ব্যারাম চতুর্দিকে 

ছড়াইয়া পড়ে। রোগীর কাপড়-হাঁড়ি অথবা 

টিনের ভিতর রাধিয়া উত্তমবপ সিদ্ধ করিয়া 

রৌদ্রে শুকাইয়া লওয়া৷ উচিত। জলে ফিনা- 

ইল অথব চুণ মিশাইয়া লওয়া বিধেয়। 

০০০০০ সপ জা পা ডে 
সন শা ৯০ স্প্প  শি স্স্্পি মি রি টি 

(৫) কলেরার কীটাণু দেখিতে কমার 
হ্যায়। সেই জন্ত ইহার নাম হইয়াছে, কমা 
ব্যাদিলান্। কলেরার বিষ অল্পে নষ্ট হয়। 

কলেরার সময় লেবু (পাতি, কাগজি, কমল ) 

থাওয়৷ ভাল এবং ওঁষধ ৪0111)170 4010 

[01100 ১০ ফোঁটা করিয়া আহারের পর 

ছুইবার খাওয়া ভাল। 

আ্ীরমণীমোহন মুখোপাধ্যায় 
এসিষ্টান্ট সার্জন। 

0 

পিত্ৃশূল বা 0:1156076. 

[ডাক্তার গ্লাইকোকোলেট বলেন, 

সোডার চেয়ে কবিরাজী কুলেখাডা_এ 

রোগের অব্যর্থ ওষধ ] 

আন্নকাল আর একটী রোগ বেশ ব্যাপক 

ভাবেই এ দেশে দেখা দিয়াছে । বোগটাব 

নাম-_“গলক্টৌোন” [011১৮০7৪] শাস্ত্রীয় 

নাম-_€ শিতৃশুল+ । পূর্বে এ রোগ কদাচ 

কাহারও হইত, এখন কিন্ অনেককেই এ 

রোগে আক্রান্ত হইতে দেখিতেছি। গত 

বৎসব-_-আমি গন্ষ্টোন বোগাক্রান্ত ১৭টী 

রোগীর চিকিৎসা কবিয়াছি। সুতরাং এ 

সম্বন্ধে আলোচনা__আমার পক্ষে অনধিকার 

চচ্চা নহে! কবিরাজ মহাঁশয়গণ--এই 

ভীষণ য্ত্রণাপ্রদ রোগেব পরিচয় বিলক্ষণই 

জানেন, কেনন! তাহাদের শাস্তে ইভাব লক্ষণ 

ও চিকিৎসা বেশ নিপুণ ভাবেই লিপিবদ্ধ 

হইয়াছে। তাহাদের কাছে এ রোগের 

পরিচয় দেওয়! আমার উদ্দে্ত নহে । আমি 

কেবল নৃতন শিক্ষার্্ী ছাত্রদিগকে এতৎ সম্বন্ধে 
কিছু বলিতে চাই। 

পূর্বেই বলিয়াছি--গলষ্টোনের বাঙ্গালা 
নাম “পিত্তশূল”” । “পৈত্তিক শৃল” পিত্ত প্রধান 

শুল। আর “পিত্ত শূল ও পৈত্তিক শুল” এক 
নহে।  পণপিন্তশুল” পিত্কোষেব শুল। 

পাঠকগণ নামের এই পার্থক্যটুকু মনে 
রাখিবেন। আমাব প্রিয়স্থহদ আযূর্ব্বেদে 

অসাধাবণ অভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ রায়__ 

“বৈদ্ভাঞ্জন” নামক একখানি চিকিৎসা গ্রন্থের 

অনুবাদে এ রোগের নাঁম লিখিয়াছেন, “পিত্ব- 
শিলা”, নামটা খুব সঙ্গত। কেননা এ রোগে 
পিত্তকোষে শিলা অর্থাৎ পাথুরী জন্মে । 

বোগটী এমন জটল লক্ষণাক্রান্ত যে, 
প্রথমে ধরা বড় শক্ত । অনেক রোগের 

লক্ষণের সহিত ইহার এঁক্য দেখিতে পাওয়া 

যায়। সুতরাং" পরে পদে ভ্রম হইবার 

সম্ভাবন! । 

নিদান। এ রোগের নিদান অর্থাৎ 

আদি কারণ__ ৬ 

অতিশয় পরিশ্রম, অশ্বা্দি যাঁনে ভ্রমণ, 
অতি মৈথুন, রাত্রি জাগরণ, অপরিমিত শীতল 
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৯ শা অপ পসবার 

জল পান, রুক্ষ দ্রবা ভক্ষণ, পুর্বের আহার 
জীর্ণ না হইতে পুনর্ভোজন, পিষ্টকাদি এবং 

অধিক ঘ্বত মস্লাযুক্ত দ্রব্য আহার, চিন্তা, 

দিবানিদ্রা, আলম্ত, ক্ষীর মতস্তাদি সংযোগ 

বিরুদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ, মাদক সেবন, মাংসাশক্তি, 

অজীর্ণতা, মল মূত্রাদির বেগধারণ, শোক, 

উপবাস, অতিহাস্ত, অতি ভাষণ, ইত্যাদি কারণে 

--শরীরে বায়ু কুপিত হয়, পিত্ত নিঃসরণের 

ব্যাঘাত জন্মে। আধুর্ধেদ শাস্ত্রের ইহাই অভি- 
মত। এই কারণগুলি--আমাদের দেশে, আমা- 

দের সমাজে, দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, 

তাই গলষ্টোনও ব্যাপক ভাবে দেখ! দিতেছে। 

পুর্ববরূপ | যক্কতের নিকটে [পা) 
17510 01018 011111)1] অল্প অন্ন ভার বোধ, 

ক্ষুধামান্দ, কোষ্ঠবদ্ধতা, অক্-বিপাঁক, এবং 

শারীরিক দৌর্বধল্য-_-এইগুলি এ রোগের 
*পূর্ববরূপ" রূপে প্রকাশ পায়। পরে শুলের 

যন্ত্রণা উপস্থিত হয়। এই যণ্বণ দেখা দিলেই 

আসল রোগ ধরা পড়ে। 

ইহার সর্বপ্রধান লক্ষণ_-মাঝে মাঝে 
যকৃতের নিকট অত্যন্ত বেদনান্থভব। এই 

বেদনা নবম পঞ্জরাস্থির কাটিলেজ হইতে 

আরম্ভ করিয়া এ অস্থির লাইনে দক্ষিণ 

9০80191 প্রদেশে যায়, কখনও আরও উদ্ধে 

দক্ষিণ স্কন্ধের দিকে, কখনও বা বাম স্বন্ধের 

দিকে, আবার কখনও বা নিম্দিকে নাভি 

দেশ পর্য্যস্ত-_গনন করিয়া থাকে । সঙ্গে সঙ্গে 

বমি হয়। ইহাতে পিত্ত নিঃসরণ নাঁলীর গাত্র 
প্রসারিত (51560) হওয়ায়, পাথুরী 

[08090970000 চলিয়া আসে। পুনঃ পুনঃ 

যন্ত্রণার জন্ক রোগী কাতর হইয়। পড়ে । এমন 
কি-_হিমাঙ্গ (9০110190) হইয়! মারা! যাইতে 
পারে। 

মাঘ--৪ 

০০১ ১১ পপ আর সউিত 

গ্রবল আক্রমণ । রোগের প্রবল 
আক্রমণে _ রোগী যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকে 

তাহার আর্তনাদে দর্শকের নেত্র সজল হইয়া 

উঠে | রোগী দস্তে দস্তে ঘর্ষণ করিতে থাকে, 

পীড়িত স্থান পুনঃ পুনঃ টিপিতে থাকে ; তাহার 

শরীরে ম্যালেরিয়া রোগীর মত কম্পন 
উপস্থিত হয়। জ্বরও দেখা দেয়--জরের 

উত্তাপ বিলাতী মাপ কাটিতে মাপিলে, 

কখনও পর্য্যন্ত উঠে। 

কাহারও কাহারও অতি ঘর্মন্রাৰ হয়, পেট 

ফঁপে, প্রস্রাব বন্ধ বা মৃত্রকচ্ফ উপস্থিত হয়। 
যি পাথুরীর আকার 'অতি বৃহত হয়, এবং 

উহা বাঘু কর্তক চালিত হইয়া, *পিন্তকোষ 

ও অন্ত্রেব গাত্র ক্ষত বিক্ষত করির।) একেবারে 

অন্ত্রের মধ্যে আসিয়া! পড়ে, তাহা হইলে ভুক্ত- 

দ্রব্যের গমনাগমনেব পথ পর্যন্ত রুদ্ধ হইয় 

যাগ। সেই সময় অস্ত্রাবরোধের লক্ষণ সমূহ 

প্রকাশ পায় । খুব প্রবল ভাবে জ্বরও দেখা! 

দেয়। এরূপ অবস্থার রোগীর জীবন সংশয় 

হইয়! পড়ে । 

উপসর্গ । পিভতকোষে পাথুবী জন্মিলে 

তাহার উপসর্ণরূপে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি 
দেখ! দেয়। 

১। শুল বেদনা । ইহার কথা পূর্বেই 
বলিয়াছি। এই শুলের ভাক্তারী নাম 
00118601)9 0911০. পিত্ত কোষের চতুদ্দিকস্থ্ 

টিজ্গর সহিত সংযোগ হইলে এই যন্ত্রণা খুব 

বেশী হইয়া থাকে । 
২। বমন। কখন কখন ক্রমাগত বমন 

হইতে থাকে, কখনও ১৫ মিনিট অন্তর, 

কখনও বা অর্ধ ঘণ্টা অন্তর। বমনে, ভুক্ত- 
দ্রব্য উঠিয়া যায়, তাহার সহিত পিত্ত মিশ্রিত 
থাকে । 

১০২১০৩ ১০৪ 
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৩। পাতা । ইহার ডাক্তারী নাম 
জগ্ডিদ। যখন যককতের পিত্ত নিঃসরণ প্রণালী 
(৫012)0700 0100১) রুদ্ধ হয়, তখনই ইহ 

প্রকাশ পায়। রোগীর দেহ পীতবর্ণ__রক্ত- 
শৃহ্ত মনে হয়। কিস্তু 0:81] 1)123০: কিহ্বা 

0860 0100 বা পিত্ত কোষ প্রণালীতে 

পাথুরী থাকিলে--প্রায়ই জগ্ডিস্ হয় না। 
৪। অম্নবিপাক। বুক, পেট, গলা-_ 

অক্নে জালা করে, ষ্ঠ, মুখ ওম্নাম্বাদ 

যুক্ত হয়। 

৫। অরুচি। কোন জিনিষ খাইতে 
তাল লাগে না। জ্র। জরের কথা 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। এই জ্বর ঠিক্ 
২1):101)701 00৬9৮ এর মত। 

৭। বস্তি দেশেব স্ফীততা। তলপেট 

ফাঁপা । ৮। কোষ্ঠ বন্ধতা। ৯। মৃত্রকৃচ্ছ, 
অতি সরু ধারে মূত্র বাহির ভয়, কখনও ফোঁটা 
ফোট!। মৃত্রের বর্ণ কথনও জলের মত স্বচ্ছ, 
কখনও গীত, কখনও গোমেদ মণির মত, 

কখনও আবিল, কখনও রক্ত মিশ্রিত। মুত্রের 
গন্ধ _-ছাগ গন্ধী। 

১০। অবসাদ । তৃষ্চ। ১২। 

মুচ্গ। রোগী অল্ঞান হইয়। পড়ে, হস্ত 
পদাদির আক্ষেপ উপস্থিত হয়। ১৩। দাঁহ। 

১৪। শিরোরোগ--মাথাধরা, মাথার রোগ । 

১৫। শোথ। এ লক্ষণ- মৃত্যুর কিছু দিন 

পুর্কেই দেখা দেয়। 
১৬। অজীর্ণ। কেবল:মাত্র অজীর্ণতার 

জন্য--গলষ্টোন রোগ জন্মিতে পারে। 
এমন অনেকগুলি রোগ আছে -ষাহাদের 

সহিত.গলষ্টোন রোগের অনেক বিষয়ের এঁক্য 
দেখিতে পাওয়া মায়। এই জন্যই গলঞ্টোনের 

স্বরূপ নির্ণয় করিতে বড় বড় চিকিৎসককেও 

৬ 

৯১ | 

আয়ুর্ধবেদ__মাথ, ১৩২৫। 

পাপ পপ্্রপ্পপপপপপপ ০ পাপা 

[ ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা 
শি আপ পিসী শশ 

হাঁরি মানিতে হ্য়। চলনশীল 73101,670107065, 
১০1 ০৮ ১860 6000007 06 15190)9)5, 

ক্যানসার পাইলোরস্, ক্যানসার লিভার, 

দক্ষিণ স্ুপ্রারীণেল ক্যাপস্থনের টিউমার 
ওসেণ্টামেয় অর্বদ, যকৃতের 71920. 

প্রভৃতি অনেকগুলি রোগে__গলষ্টোন বলিয়া 
ভ্রম হয়। আবার গলষ্টোনের যন্ত্রণা যেরূপ, 

__নিয়লিখিত রোগগুলিতে গ্রিক সেই ভাবের 
যন্ত্রণা হইতে পারে। যথা --17769861091 

00110, 362)8] ০0110 পাকস্থলীর 91019 

0009 স্থলতা ও বেদনা, 1৩৪ ০০%1০, 

লিভারের ০9189361070, 00019101 01061. 

_ প্রভৃতি । 
পরীক্ষা | পিত্তকোষের বিবৃদ্ধি ও 

তাহার ভিতর গলষ্টোন আছে কিনা? ইহা 

পরীক্ষা করিতে হইলে রোগীকে জান্গর উপর 

হাতের ভর দিয়া সম্মুখ দিকে বাঁকিয়া ধসিতে 
বলিবে। চিকিৎসক রোগীর পিছনে বসিবেন 

এবং নিজের হপ্ত সমতল ভাবে রোগীর 

পেটের উপর পিত্তকোৌষের কাছে লম্বা 

করিয়া রাখিবেন, পরে রোগীকে দীর্ঘ নিথ্বাস 

ফেলিতে বলিবেন। প্রতি প্রশ্বাসের সহিত 

রোগীর পেট কুঞ্চিত হইলে, চিকিৎসক নিজের 

হাতখানি রোগীর পেটের মধ্যে প্রবেশ 

করাইয়া তাহা ঘুরাইয়া রৈখিক ভারে 
(মু ০: 2০০৮০15) যকৃতের নিয়তলে আনিবেন 

ইহার দ্বারা পিত্তকোষের বিবৃদ্ধি ও পাথুরীর 
অস্তিত্ব_ অনেকটা বুদ্ধিতে পার! যায়। 

গলষ্টোন সম্বন্ধে চিকিৎসককে আর একটা 

বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে । এ রোগ পুরুষের 
চেয়ে স্ত্রীলৌকদেরই বেশী হয়। আবার যে 
সকল স্ত্রীলোকের ৩০ বৎসরের বেশী বয়স 

হইয়াছে, তাহারাই এ রোগে আক্রাস্ত হইয়া 
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থাকেন। ধাহার। সন্তান প্রসব করিয়াছেন, 

তাহারা আবার অধিকতর আক্রান্ত হইয়া 

থাকেন। পুনঃ পুনঃ সন্তান প্রসব করায় 
ভায়াফ্রাম দুর্বল হইয়া! পড়ে ; যে সকল রমণী 

দিনরাত জামাজৌড়া সেমিজ-সণায়া ত্বাটীয়া-_ 
জুজুবুড়ী সাজিয়া থাকেন, ভায়াফ্রামিক শ্বাস 
প্রশ্থীসের সঙ্গে তাহাদের অ্পই সঙ্কুচিত ও 
প্রসারিত হুয়। কাঁজেই পিত্বকোষে পিগু 
জমিয়৷ যায়-_জোরের সহিত বাহির হইয়া 
অন্ত্রধ্যে প্রবেশ করে না। এই পিগুই 

প্রস্তরাকারে প্রকাশ পায়। এ বোগ বৃদ্ধাদের 

মধ্যে আরও বেশী। বঙ্গ বমণীর চেয়ে কর্সেট 

ত্বাটা বিবিদের পিন্তকোষে প্রায়ই পাণৃবীর 

উৎপত্তি হইয়া থাকে। 
চিকিৎসা । ডাক্তাবী মতে--.অস্ত্ 

চিকিৎসাই . ইহার মুখ্য চিকিংসা। কিন্ত 
অনেক নময়ই ইহা! বিপজ্জনক । রোগীর বল 

না! থাঁকিলে, বয়সটা বেশী হইলে,_-তাহাঁকে 
ক্লৌরফর্ম করা চলে না, অন্ত্রপ্রয়োগ করাও 

চলে না । বিশেষতঃ-_যে স্থলে নিশ্চয় রূপে 

রোগ ধরা শক্ত, সে স্থলে অন্ত্র চিকিৎস! যুক্তি 

সঙ্গত হইতেই পাবে না! । 
একবার একজন বড় ডাক্তাবকে এজন্ত 

অপ্রতিভ হইতে দেখিয়াছি! আমি তাহার 

সাহায্যকারী ছিলাম । রোগিণী--বড় লৌকের 

বাড়ীর বধূ, বয়স ৩৫।৩৬, সন্তানাদি হয় নাই। 
২ বৎসর রোগ-যস্ত্রণা ভোগ করিয়া, বোগিণী 

বড় ভাক্তারটার চিকিৎসাধীন হ'ন। তাহার 

গলষ্টোনের বেদনার মত বেদনা ধরিত, এ.সময় 

কম্প উপস্থিত হইত, গ! বমি বমি করিত, মাথা 
ঘুরিত, ফিট.ও হইত। অস্ত্র প্রয়োগে গলষ্টোন 

' বাহির করিতে গিয়া দেখা গেল--রোগ ঠিক্ 
ধরা! যায় নাই। তাহার রোৌগ গলষ্টোন নহে, 

শপ স্পস্ট ৩ম পপ পপ 

--090898600 ০1 00 ০৮. আর একটা 

রোগিণীর গলষ্টোনের চিকিৎসা করিতে গিয। 

পেট চিরিয়া দেখা গেল--ইরিটায়ে টিউমার 

হইয়াছে! 
আরও ২।৩টী রোগী ও রোগীণীর 

গলষ্টোনের চিকিৎসা! কবিতে গিয়! শক্ত মলের 

চাপ, কাহারও ক্ষুদ্রান্ত্রের বাধুপূর্ণতা, কাহারও 
বা [0019009--দেখা 

গিয়াছে! 

ডাক্তারী মতে | সেডিয়ম গ্লাইকো- 
কোলেট এবং মীঝে মাঝে অলিভ অয়েল 

প্রয়োগ কবিলে গলষ্টৌোনের যন্ত্রণা কমিয়! যায় । 

৫ গ্রেণ গ্লাইকোকোলেট অফ সোডা-_কিঞ্চিৎ 

ম্যাগনেসিয়াব সহিত মিশাইয়া, প্রত্যহ ২৩ 
বাব সেব্য, আবশ্তক মত বিরেচক ওষধের 

প্রয়োগ । কিন্ত এ ব্যবস্থায় আশানুরূপ ফল 

দেখি নাই। তবে একথা সত্য- ড।ক্তাকী 

মতে গ্লাইকোৌকোলেট, ও অলিভ অয়েল-_ 
গলষ্টোনের একমাত্র ফলপ্রদ ওষধ। তিঃ 

প্লাইকোৌোকোলেট পিত্তনিঃসবণের বিশেষ 

সাহাঁধ্য করিয়৷ থাকে । 

এ স্থলে গলষ্টোনের একটা অব্যর্থ ওষধের 
উল্লেখ করিব। ওষধটা-_-কবিরাঁজী ওষধ। 
গল্টেরনের এমন ওষধ এ পর্যস্ত আমার আর 

দৃষ্টিগোচব হয় নাই। এই ওষধটার আবিফার 
সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র ইতিহাঁস আছে ।-_ 

কর্মক্ষেত্র হইতে মাঝে মাঝে দেশের 
বাড়ীতে যাইতাম। সেখানে--একজন নগণ্য 
পাড়ার্গেয়ে হাঁতুড়িয়া_-কবিরাজী চিকিৎসা 
কবিতেন। দেশে গেলে তীহারই চণ্ভীমণ্ডপ 
আমার বসিবার আড্ডা হইত। এই ব্যক্তির 
কাছে-_-অনেক দরিদ্র এবং নীচ জাতীয় রোগী 
প্রায়ই চিকিৎসার জন্ত আসিত। ইনি স্বয়ং 

11010100003 
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শ্রেণীর রোগী অধিকাধশেরই পেটজোড়া শ্লীহা 
যককৎ, ঘুষ ঘুষে জর, পায়ে শোথ, পেটের গীড়া। 
আমাদের গ্রামের আসে পাশে প্রায় ১৫1১০ 
খানা গ্রামের লোকের বিশ্বাস ছিল-_এই 
নাপিত-কবিরাজ শ্লীহা-যকৃতের সাক্ষাৎ 
ধন্বস্তরি | ; 

আশ্চর্যের রিষয়-_-ইহার হাতে অনেকে 
আরোগ্যও হইত । প্রায়ই দেখিতাম--এই 
নরম্থন্দরবর তাহার রোগীগণকে এক রকম 
ক্ষার পদার্থ সেবন কবিতে দিতেন। অনেক 

অনুসন্ধানের পর--তাহারই এক পুত্রের মুখে 
শুনিলাম_ এ ক্ষার_-কুলেখাড়া নামক গাছ 
হইতে প্রস্তত। 

আমিও জানিতীম-_কুলেখাড়া যকৃতের 
একটা মহৌষধ । একদিন নাপিতটীর কাঁছে 
উহার ক্ষাব প্রস্তর কৌশলটা শিখিয়া 
লইলাম। তাহাব পব হইতে-স্বহস্তে ক্ষার 
প্রস্কত কবিয়া বিরুত ও বিবৃদ্ধ যরুৎ বোগীর 
উপর উহা প্রয়োগ কবিতে লাগিলাম । অল্প 
দিনের মধ্যেই আমি কুলেখাড়ার অপূর্ব শক্তির 
পরিচয় পাইলাম। 

কুলেখাড়া__মাঠে, জলা জমির ধারে, 
পুক্ধরিণীর পাড়ে প্রচুব জন্মে। গাছ- লম্বা, 
পাতাও লম্বা, পাতার কোণে- তীক্ষ কাটা 
থাকে, ফুল নীল বর্ণের। চাষ! ভূষ! সবাই 
চিনে। এই কুলেখাড়ার গাছ-_তুলিয়। 
আঁনিয়। ছোট ছোট করিয়া কাটিয়৷ রৌদ্রে 
শুকাইতে হয়। পরে এ শুফ গাছগুলিকে 
একটা মাঁটার হাড়িতে পূরিয়া,_হাঁড়ির মুখে 
সর! ঢাকা এবং উভয়ের জোড়ের স্থানে 
কাদার প্রলেপ দিয়া,__-উনানে বসাইয়া ১ ঘণ্টা 

নাপিত জাতীয় ছিলেন। পল্লীগ্রামের নিক 
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পুড়িয়। অঙ্গারে পরিণত হইলে, সেই অঙ্গার. 
গুলি ওজন করিয়া, ৮ গুণ জলে গুলিয়া, মোটা 

কাপড়ে ছ'কিয়া (বৈদ্ভ মতে ২১ বার 
ছশাকিলে ভাল হয়, আমি ৪81৫ বার মাত্র 
ছাকিয় লই) সেই পরিশ্রুত জল লৌহ্ 
কটাহে রাখিয়া আবার জাল দিতে হয়। ভুল 
মরিয়া! গেলে বেশ দানাদার একরকম ক্ষার 
পদার্থ কটাহের গাত্রে লাগিয়! থাকে । ইহাই 
কুলেখাড়ার ক্ষার । এই ক্ষার ৬ গ্রেণ হইতে 
১২ গ্রেণ মাত্রায় প্রত্যহ ২ বার (আহারের 

পব ) খাইলে, গলষ্টোনের যন্ত্রণা এবং পিত- 
কোষের বিবৃদ্ধি নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়! 
আমি বহুস্লে এই ক্ষারেব কার্য্যকারীশক্তি 
পরীক্ষা করিয়াছি । কাজটা একটু “ভজকট, 
_কিন্ত ধিনি ইহার গুণ বুঝিতে পারিবেন-_ 
তাহাকে স্বীকার করিতে হুইবে--অল্ন ব্যয়ে 
একটী অমোঘ মহৌষধ পাইয়।ছি। 

কুলেখাড়াব ক্ষাব সেবন করিলে, ষরুৎ- 

কোষে উত্তেজনা উপস্থিত হয়; তাহাতে ক্ষয় 
জনিত সঞ্চিত পদার্থ বহির্গত হইয়া যাঁয়-- 
কেননা এই ক্ষার উদরস্থ হইবামাত্র পিত্ত 
নিঃসরণ অধিক হইয়া থাকে। সুতরাং 
যরতে বিলিরুবিন সঞ্চিত থাকিতে পারে না। 
যে রোগীৰ দেহ পাগ্রুবর্ণ হয়৷ গিয়াছে, চক্ষু, 
মত্র প্রভৃতি পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে, সে রোগী 
১০।১৫ দিন এই ক্ষাব ব্যবহার কবিলে-_- 
তাঠার দেহেব ও ত্বকের বর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা 
প্রাপু হয়। কুলেখাঁড়ার ক্ষার__গলষ্টোনের 
একটী মহৌষধ । কিছুদিন ইভা নিয়মিত ব্যবহার 
করিলে আর বেদন। ধরিবার ভয় থাকে না। 
এই ওঁষধের কোন বিষক্রিয়া নাই। বরং 
ইহাতে স্বাভাবিক রূপে কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়! 

আল দিতে হয়। ইহাতে কুলেখাড়ার গাছ থাকে। 
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এই ক্ষার সেবনে প্রথম দুই একদিন কোন 

কোন রোগীর গা+ বমি বমি করে, এ ভাৰ ৫1৬ 

দিন পরেই তিরোহিত হয় । 
গলষ্ঠোনের যন্ত্রণায়, পিত্তকোষের বিবৃদ্ধিতে 

এবং ম্যালেরিয়। জরে-_যকৃতের ক্রিয়া ভাল 

না থাকায় রোগীর শরীরে পাঁঞুতা দেখা 

দ্বিলে ও বর্ণ মলিন হইলে, এই ক্ষার প্রয়োগ 

করিবে । যে কোনও রোগে_ শরীরে পাতা 

দেখ! দিলে-_-এ ওষধ প্রয়োগ করিবে । ইহার 
অত্যাশ্চর্ধ্য শক্তিতে-_কয়েক সপ্তীহের মধ্যে-_ 

গলষ্টোন বা পিত্তশিল! গলিয়া যায়। অস্ত্র 

প্রয়োগের আর আবশ্তুক থাকে না। 

যখন গলষ্টোন রোগীর সংখ্যা দিন দিন 

বাঁড়িতেছে, অথচ ইহার ফলপ্রদদ কোন ওঁষধই 

দেখিতে পাওয়া যায় না, 

সনির্ব্বদ্ধ অন্গরোধ, চিকিৎসকগণ-_ইহা৷ পরীক্ষা 
কবিয়! দেখুন। 

গার্হস্থ্য যুডিযোগ ও টোটকা। 

তখন- আমার 

১৮৯ 

শী স্পা পাস 

তবে -এই ওষধ ব্যবহারের সময়__রোগীর 

পথ্যের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 

রোগীকে এমন পথ্য দিবে-_যেন তাহার যকৃত 
একটু বিশ্রাম করিবার অবকাশ পায়, অথচ 
শরীর পৌষণের ব্যাঘাত না ঘটে। দৈনিক 

৬ ডাম নাইট্রোজেন হইলেই দেহ রক্ষ! হয়। 
পোষণ কার্যে প্রোটইড. খাগ্ভ যথেষ্ট আবশ্তক 
বটে, কিন্তু উহার জন্ত যরৎ এবং কিড-নীর 

কাঁ্য অত্যন্ত বাড়িয়। যায়। কার্কোহাইডে ট_ 
পরিপাক করিতে যক্কংকে বেশী খাটিতে হয় না। 

। মাংস, মাখন, উদ্তিজ্জ তৈল, অধিক -ব্যবহার 
কর! উচিত নহে। উদ্ভিজ্জ পথাই সর্ব শ্রেষ্ঠ। 

তাহার সঙ্গে অল্প পরিমাণে ফলমূলও দেওয়! 

চলে। যথেষ্ট পরিমাণে জলপান--পিত্ত 

নিঃসরণের সাহায্য করে। 

ডাঃ আ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় 
এল, এম্, এস, 

গাহস্থ্য মুর্টযোগ ও টোটকা । 

বৃশ্চিক দংশনে |-_(১) খানিকটা 
গাওয়া ঘি আগুনে গরম করিয়া একটু সৈন্ধব 
লবণ মিশাইয়া দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। (২) 

ছাগলের নাদি জলে গুলিয়া ঘসিয়া দিলে 

যন্ত্রণার উপশম হয়। (৩) বা! শাকের 

পাতা মুখে চিবাইয়া৷ লাগাইলে যন্ত্রণার উপশম 

হয়। 
বোলতা, মোমাছি ও ভীম- 

রণলের কামডে |-_সৈদ্ধব লবণের গুড়া 
ঘসিলে যন্ত্রণার শাস্তি হয়। 

চুলকণায় 1- (১) শ্বেত চন্দন ঘসির! 

ভাহাতে কিঞ্চিৎ কর্পুর মিশাইয়া ২৩ দিন 

মাধিলে চুলকণা আরোগ্য হয়। (২) চাঁল 
মুগরার ফল ও হরিদ্রা সমান ভাগে বাটিয়া 

গায়ে মাখিলে চুলকণ! ভাল হয়। 
দন্ত শুলে 1+_-খদির ১ তোলা চুণ 

চারি আনা, তু তে চারি আনা, গু'ড়া করিয়া 

এক পোয়া জলে গুলিয়া গরম করিবে, পরে 
মেইজল দ্বারা কুলকুচা' করিষে। ইহাতে 
স্তঃ দস্তশূল আরোগ্য হইবে। 
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মাকড়সার গরলে ।- কুড়চির ছাল 
১ মাষা, গোলমরিচ চারিটা--একত্র লইয়া 

বাসিজল দিয়া বাটিয়৷ ১ সপ্তাহ সেবন করিবে 

এবং কুড়চির ছাল-_বাসি ছ'কার জল দিয়া 

বাটীয়! ১ সপ্তাহ গায়ে মাথিবে,_-ইহাতে গরল 
ভাল হইবে। | 

পাকুইয়ের ওযধ।__মেদিগাছের 
পাত৷ বাটায়া প্রলেপ দিলে পাঁকুই আরোগ্য 

হ্য়। 

খোস পশচড়ার গুঁষধধ ।-_বেগুণের 
পাত৷ ভন্ম করিয়া, তাহাব অদ্ধেক পাথরের 

চুণ লইয়া নারিকেলের তেলে মিশাইয়া, নিম 

পাতার জলে ক্ষতস্থান ধুইয়া ৩1৪ দিন ॥লাগা- | 

ইলে খোস পাঁচড়া আরোগ্য হয়। 

কাণপাঁকায় ।--সরিষার তৈল এক 
পোয়া, নিমপাতা, মিঠাবিষ, হিং ও সমুদ্র ফেণা 

প্রত্যেক ১০, গোমুত্র /১ সের একত্র পাক 

করিয়! ছাকিয়। লাগাইলে কাণপাকা আরোগ্য 

হয়। 

উপদংশে ।-_- মোম ১ তোলা, নারি- 
কেল তৈল অর্ধ ছটাক-_একত্রে আগুণে 

গলাইবে, শীতল হইলে মুদ্রাশঙ্থ ও কজ্জলী 
১ তোলা হিসাবে মিশাইয়া দিবসে ২৩ বার 

প্রলেপ দিলে উপদংশের ক্ষত আরোগ্য হয়। 

প্রীস্বধাংশু ভূষণ সেন গুপ্ত কবিরত্ব । 

বনৌষধি। 

অদ্ক আমরা দুইটি বনৌষধির কথা বলিব। 

গুলঞ্চ ও নিম । প্রথমে গুলঞ্চের কথা বলি। 

গুলঞ্চ ( গুড চী )_-গুলঞ্চ সর্বত্রই 
সহজ প্রাপ্য, পন্লীগ্রামে ইহা প্রচুর দৃষ্ট হইয়া 
থাকে । গুড়ুচী দ্বিবিধ, সাধারণ গুড়চী ও পদ্ম 
গুড়ুচী। নিম্ববৃক্ষ আশ্রয় করিয়া যে গুড়ুচীর 

উৎপন্ন হইয়া থাকে, ওধার্থে উহাই শ্রেষ্ঠ । 
কোন প্রকার অশ্নবৃক্ষ যথা তেঁতুল, আত্র 

প্রভৃতি বৃক্ষাশ্রিত গুড়ূচী ওষধার্থে ব্যবহৃত হয় 
না। নিম্ব বৃক্ষাশ্রিত গুড়ুচীর অভাবে অন্ন 
বৃক্ষ ব্যতীত অন্াগ্ভ বৃষ্ষাশ্রিত গুড়,চীও- 

ব্যবহৃত হয়। 

পদ্ম গুড়,চীর গাত্রে অতি অল্প উন্নত 
কণ্টক উদ্ভুত হইয়া থাকে। উভয়বিধ 

গুড়চীই ষধার্থে ব্যবহারযোগ্য । 

গুড়ুচী অধিকাংশ স্থলে কাথ্য দ্রব্য 
ব্যবন্গত হয়। গুড়ুচী হইতে এক প্রকার সার 

বহির্ণত করা যায়, তাহাকে গুডূচীর চিনী বা 
“পালে বলে। উহা! চা খড়ির ন্তায় শ্বেতবর্ণ 

চূর্ণ, তাহাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গুড়্চীর 
পালো প্রস্ততের প্রণালী উল্লেখ করা যাই- 
তেছে। কাঁচা গুড়ুচীলতার উপরিস্থিত 

পাঁতল! খোস৷ ছাঁড়াইয়৷ লইবে, তৎপর উহা 
খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া হামানদিস্তা ব] 
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ঢটেকীতে কুট্টিত করিয়া একটা মৃত্তিকা 
পাত্রে ( হাড়ী বা গামলায় ) জল পুর্ণ করিয়া 
তাহাতে কুটটিত গুড়ুটা ভিজাইয়া এক দিবস 
রাথিয়৷ দিবে। পর দিবস উক্ত গুড়ূচী গুলি 

উত্তম রূপে জলের সহিত মর্দন করিয়া সিটী 

গুলি পরিত্যাগ করিয়৷ পাত্রস্থ জল স্থিরভাবে 

রাখিয়া দিবে। এ জলের নিম্নে যে পদার্থ 

দষ্ট হইবে তাহাই গুড়ুচীর পাঁলো!। কিন্তু উহা 
পরিষ্কত করিবার জন্য পুনঃ পুন; জল দ্বারা 

ধৌত করিয়া রৌদ্রে গু করতঃ চূর্ণ করিয়া 
লইলে তবে ওষধার্থ ব্যবহৃত হইয়া থাকে । 
গুড়ুচীব পালে! পিত্ত প্রশমক। রক্তপিত্ত 

রোগে মধুর সহিত সেবন করিলে স্থফল ফলিয়া 

থাকে | গুড়ুচীর স্বরস, কক্ষ, ক্কাথ ওধধার্থে 

ব্যবহৃত হয়। 

রসায়নে গুড়,চী ।- ধাহারা রসায়ন 
কামী, তাহার! প্রত্যহ পরাতে গুড়,চীর স্বরস 
১ তোলা পরিমাণে সেবন করিবেন। 

বিষম জ্বরে গুড়চী|-বিষমজরে 
বা ম্যালেরিয়া জরে গুড়চী একটা প্রধান 
ওষধ। যাহার! নিত্য ম্যালেরিয়া জরে ভূগিয়] 

কম্কলসার হইতেছেন, তাহারা প্রত্যহ প্রাতে 

গুড়,চীর কাথ পান করিলে ম্যালেরিয়ার কবল 

হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন। ইহা 
কুইনাইনের তুল্য ফলদায়ক। 

কামলায় ।--স্োবা) গুড়ুচী। কামলা 

রোগ (যাহাকে স্াবা বলিয়াও কথিত হইয়া 

থাকে ) প্রত্যহ প্রাতে গুড়ুচীর শীত কষায় 
মধু সহযোগে পান করিলে বিশেষ উপকার 
দর্শে। 

বনৌষধি । 
স্পা সপ. সস চি 

১৯১ 

রক্তের উপশম হয়। পিত্ৃপ্রধান বাতরক্তে 
গুড়ুচীর কাথ পান করিলে বিশেষ ফল দৃ্ট 

হইয়া থাকে । 
স্তন্ ভুপ্ধ শোৌধনে গুড় চী।-- 

প্রস্থতির স্তস্ত দ্রগ্ধ বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে পর স্তন 

পানে স্তন্পায়ী সন্তান রোগগ্রন্ত হয় । এরূপ 
অবস্থাক্স প্রন্তিকে সপ্তাহকাল গুড়ুচী ও 

ছাতিম ছালের ক্বার্থে কিঞ্চিৎ শুঠ চূর্ণ প্রক্ষেপ 
দিয়া এ কাথ পান করাইলে স্তন্ত দুগ্ধ বিশো- 

ধিত হইয়া থাকে । 
বাত স্বরে গুড় চী।-_গুড়ুচীর কাথ 

সেবনে বায়ু প্রধান জর প্রশমিত হইয়া থাকে । 

প্রমেহ রোগে গুড়চী। পিত্ত 
প্রধান মেহ রোগী গুড়ুচীর, কাথ 
শীতল করিয়া কিঞিৎ মধু প্রক্ষেপ দিয়! 
সেবন করিলে পিত্ত প্রধান মেহ নিরাময় হয়। 

আমবাতে গুড় চী।- আমবাতগ্রস্ত 
রোগী গুড়ুচী পেষণ করিয়। (১ তোলা) 

কিঞ্চিৎ শুষ্ঠী চূর্ণ সহ সেবন করিলে উপকার 

প্রাপ্ত হইবেন। 

শ্লীপদে ( গোদে ) গুড় চী।-- 
তিল তৈল বা সর্ষপ তৈল সহযোগে 'গুডূচীর 

কাথ পান করিলে গোদ প্রশমিত হয়! 

কুষ্ঠে গুড় চটী ।-গুডুচীর স্বরদ 
প্রত্যহ প্রাতে পান করিয়া, কিঞ্ৎ পরে গব্য 

দ্বত অথবা মুগের যুষের সহিত অন্ন ভোজন 

করিলে গলিত কুষ্ঠ আরোগ্য হয় । ৃ 

হৃদরোগে গুড় চী।-হৃদয়স্থিত 
বায়ুতে বুক “ধড়ফড়” করিলে গুড়ুচী পেষণ 

বাতরক্তে গুড় চী।-_গুড়ুচীর রদ | করিয়া কিঞ্চিৎ মরিচ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া! গরম 
ছুপ্ধ সহ তৈল পাকের বিধানান্থদারে তিল জলের সহিত পান করিলে, উহা উপশমিত 

তৈলে পাক ক্রিয়া! গাত্রে মর্দন করিলে বাত । হুইয়াথাকে। 
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ক্রিমিরোগে গুড়, চী 1 ক্রিমিরোগে 
গুড়চীর কাথ কিঞ্চিৎ  মধুসহযোগে পান 
করিলে ক্ষুদ্র এবং বুহৎ ক্রিমি বিনষ্ট হয়। 

ডাক্তারি মতে যেস্থলে কলম্বা ব্যবহৃত হয়, 

আয়ুর্ধেদ মতে তংস্থলে গুড়ূচীর বাবহার 

হইয়া থাকে। গুডুচী শোণিত শোষক, পিত্ত 

প্রণমক, বয়ঃসংস্থাপক। শীতঙ্বর, শুক্রক্ষয় 

কত ছূর্বলতা, মুত্রকচ্ছে গুড়ুচী বিশেষ 
উপকারী । 

মেহ ব। গণোরিয়ায় গুড়, চী।_- 
পাঁষাঁণ ভেদীর ( পাথর কুচির ) রস ও গুড়চীর 

রস সমাংশে মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ মধু 

প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতে পান করিলে সপুৃষ মেহ 

বা গণোরিরা প্রশমিত হয়। ইহ! মুত্ররুচ্ছেও 
বিশেষ ফলদায়ক। 

গুড়ুচী বলকারক, জরনিবারক এবং মৃত্র 
সরলকর, ইহা বিশেষ রূপে পরীক্ষিত 

হইয়াছে । 
নিম্ব । 

নিশ্ব বৃক্ষ তিন প্রকার । নিম্ব, মহানিন্ব 

কৈডর্য্য। মহানিম্বকে ঘোড়ানিন্বও বলিয়া 

থাকে । আমরা এই প্রবন্ধে আপাততঃ 

নিষ্বের গুণ বর্ণনা করিব। ত্রিবিধ নিম্বের 

আকুতি পার্থক্য রহিয়াছে । 

কুষ্ঠে নিম্ব 1_ কুষ্ট্রস্ত রোগীর নিশ্ 
মহৌষধ । নিম্ব তরুতলে বাঁস, নিশ্বপত্রে ব্যজন, 
নিশ্বপর ভক্ষণ - কুষ্টের ক্ষত স্থানে নিম্ব পত্রের 

প্রলেপ বিশেষ উপকারী । কুষ্ঠ রোগীর স্নান ও 

পানীয়জল নিম্ব পত্র দ্বারা সংস্কত করিয়া 
ব্যবহার করিবে । যে কুষ্ঠরোগীর ক্ষতে পোকা 

জন্মিয়াছে, তাহাকে নিথ্বপত্র দ্বারা জল উত্তপ্ত 

করিয়। ক্ষত ধৌত করাইবে। শয়নকালে 

কাচ। নিম্ব পত্র শয্যায় বিছাইয়৷ তদুপরি শয়ন 

সপ পা সপ্প শপ | পম | শিশির স্প্ি জজ ০ 

করাইবে। কুষ্ঠরোগীর বাসগৃহের চতুর্দিকে 
নিষ্ব বৃক্ষ থাকিলে-উহাঁর শীতল বাযুতে 
বোগের উপশম হইয়া থাকে । কুঠ্রোগীর 
পক্ষে নি্ঘ তৈল মহোপকারী । 

পদ্মিণী কণ্টক রোগে নিম্ব | 
ইহ! এক প্রকার চম্মরোগ বিশেষ। গাত্রে স্থানে 

স্থানে সুক্ষ সুক্ষ কণ্টকবৎ খস্থসে দাগ দৃষ্ট 

হয়। এ রোগে নিমছাল ১ তোলা, সোণালু 

পত্র ১ তোলা, জল অন্ধসের, শেষ এক ছটাক 

দ্বারা প্রত্যহ এ স্থান ধৌত করিবে। 
বাতরক্ত রোগে নম্ব। নিশ্বপত্র 

ও তিক্তপটোল লতা-_পুর্বোক্ত ক্কাথ প্রস্তুতের 

নিরমানুসারে প্রস্তত করিয়া, কিঞ্চিৎ মধু 

প্রক্ষেপ পিয়া পান করাইবে। 

স্বরামেহ রোগে ।-নিশ্বছালের ক্বাথ 
বিশেষ উপকারী । 

দাহ ভরে নিম্ঘ।-অজরের প্রদাহ 
হইলে নিম্ছালের কাথ পান করাইবে। 

নিম্বপত্র বারা ব্যজন ও নিম্বপত্র শয্যা বিছা- 

ইয়। তদুপরি শয়ন করিবে । 

কফজ তৃষ্জায় নিম্ব ।-কফপ্রধান 
জ্বরে তৃষ্ণাধিক্য হইলে নিম্ঘ ফুলের উষ্ণ ক্কাথ 
পান করাইবে। ইহাতে বমন হইয়া তৃষ্ণার 

নিবৃত্তি হইবে। 
ব্রণক্ষতে নিম্ব |-নিম্বপত্র দ্বারা জল 

সিদ্ধ করিয়া ক্ষত ধৌত করিলে ক্ষত স্থান 

পরিষ্কৃত হয়। নিম্বপত্র গব্য দ্বতে ভাজিয়! 

শিলায় পেষন করিয়া মলম প্রস্তত করিবে, 

ত্র মলম যে কোন প্রকারের ক্ষত হউক 

তাহাতে প্রয়োগ করিলে অত্যন্প কাল মধ্যে 

ক্ষত পূরণ ও গুফ হইয়া থাকে । 

বিষনাশনে নিম্ব।_কোন প্রকার 
স্থাবর বিষাক্রাস্ত হইলে নিম্ব ফল পেষণ 



[ ৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা আযুর্ধ্েদ সভায় পঠিত একখানি পত্র । ১৯৩ 

কবিয়া উষ্ণ জলের সহিত পান কৰিলে ! বচ ও নিম্ব ছালেব ক্কাথ পান কবিলে বমন 
তৎক্ষণাৎ বমনেব দ্বারা বিষদোষ নই হইযা | দ্বাব! হৃদবোগ উপশমিত হইয়া! থাকে। 

থাকে। নেত্ররোগে নিম্ব।-নিম্পপত্র ও 
কেশের অকালপক্কতায় নিম্ব | ; কিঞ্চিৎ শুঠ, (আদা শুষ্ক) সামন্ত জলেব 

্রহ্মচর্য্য ব্রতীবলম্বন পুর্ববক মাত্র দ্রপ্ধান্নভোজী | সহিত পেষণ কবিবে, তৎপব উভাঁতে কিঞ্চিৎ 

হইযা এক মাঁস কাল নিম্ব তৈল কেশে মর্দন ও ; সৈন্ধব চূর্ণ মিশ্রিত কবিষ| ঈষদষ্ণঃ কবতঃ চক্ষু 
নিষ্ঘ তৈলেব নস্য গ্রহণ কবিলে কেশেব ! মুদ্রিত কবিষ! চক্ষেব উপব ও নিম্ন পাতীষ 
অকালপক্কত৷ দূব হয়। খালিত্য (টাক) | প্রলেপ দ্রিবে, (সতর্ক থাকিতে হইবে যেন 
বোগেও নিম্ব তৈল বিশেষ উপকাবী। চক্ষব ভিতব ওষধ প্রবেশ না কবে, 

শীতপিত্, বিল্ফোটক, কোঠ, | অনাধধানতাবশতঃ কিঞ্চিত প্রবিষ্ট হইহোও 
কণ্ড, ক্ষতরোগে নিন্ব ।--শবীবে নানা | কোন ক্ষতিব কাবণ নাই) দিবসে ২৩ বাৰ 
স্থানে চুলকাইযা অত্যপ্ল সময় মধ্যে যে; এইবপ প্রলেপ দিলে চক্ষু ক$ু ( চুলকান ) 

চক্তবৎ লালবর্ণ দাগ ও সে স্থান স্ফীত হইবা | ম্ফীতি ও বেদনা! নিবাবিত হয। কাচা নিশ্ব 
উঠে ও সমযাস্তবে উহাব কিছুই থাকে না, | পত্রেব বস কিঞ্চিৎ কীচা ভবিদ্রাব বসেব সহিত 

তাহাকে শীতপিত্ত বলে। এ বোগে মিশ্রিত ববিয়া চক্ষুব অভ্যন্তরে ৩৪ ফে-টা 
এবং বিস্ফৌটকাদি উল্লিখিত -বোগ সমভে | প্রদান কৰিলে, চক্ষুব পিছুটী নষ্ট হয, এবং 
শুক নিশ্বপত্রচুর্ণ গব্যঘ্বতেব সহিত মিশ্রিত | চক্ষব দীপ্তি উজ্জ্বল হয। 

কবিয়া, অথবা কীচ। নিন্ব পত্র ও শুষ্ক আমলকী শিশুর ভরে নিন্ব | মধুও গব্য 

সমাংশে খলেব দ্বাবা পেষণ কবিয়া গাত্রে দ্দিন | স্বতেব সহিত কাচা নিম্বপত্র নিম অগ্নিতে 
কৰিলে উল্লিখিত ব্যাধি নিবামধ হইয়া থাকে, | ( কাঠক্যলাষ ) দগ্ধ কবিয়! গঁ ধুম শিশুব গাত্রে 
ইহা পিত্তাধিক্যেব পক্ষে মহৌপকাবী । লাঁগাইলে জব নিবৃত্তি হইযা থাকে । 

কামল! রোগে নিম্ব | নিমছালেব ক্রিমিরোগে নিম্ব ॥_ ক্রিমিবোগে, 
বা নিম্বপত্রেব বস ২৪ ফে্োটা মধুসহযোগে | প্রত্যহ প্রাতে নিম্বপত্র বস ২৩ ফোটাঞ্রাধু সহ 

প্রত্যহ প্রাতে সেবন কবিলে কামলা! বোৌগ | যোগে সেবন কবাইলে ক্রিমি বিনষ্ট হয়। 

নিবাময় হয় । রক্তপিভ্তে নিম্ব | বক্তপিত্ত বোগী 
হৃদূরৌগে শিম্ব ।_কফজ হদ্বোগে | নিম্বপত্রেব ঝৌল সেবন কবিবে। 

প্রীহরিপ্রসন্ন রায়, কবিরত্ব। 

আযুর্ষেদ সভায় পঠিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে একখানি পত্র । 
2+8--- 

দুইটা পঠিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে বাঙ্গালা 

সাহিতো নুপবিচিত, প্রথিতনামা লেখক 
আধূর্ধেদ সভায় আধুর্বদীয় চিকিৎসা” ও 

“আধুর্বেদে-_খও্রলষণ্-_শীর্ষক যে প্রবন্ধ 

মাঘ--৫ 



৯৪৯৪ 

শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রবন্ধ ছইটার 
লেখককে যে পত্র প্রেরণ করিয়া ছিলেন, তাহ 

পাঠকগণের অবগতির জন্য এইস্থলে উদ্ধত 

হইল। চণ্ডীবাবু আযুর্ধেদ ব্যবসায়ী না হউন, 
কিন্ত তিনি যে আয়ুর্ধেদীয় চিকিৎসার উন্নতি 

কল্পে পত্র খানি লিথিয়াছেন, সে জন্য তাঁহাকে 

আমর! আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি । 

চণ্ীবাবুর লিখিত বিষয় এই__“আঘুব্বেণ” 

পত্রিকায় তোমার ছুইট প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 

তৃপ্তিলাভ করিলাম। তুমি একজন আযুব্বেদ- 

ব্যবসায়ী হইয়াও আযুর্ধেদের ত্রুটি বিষয়ে যে 

ভাবে আলোচনা করিয়াছ, তাহাতে তোমার 

উদ্দার মতের সমর্থন “ করিয়া থাক যায়না এবং 

সাধারণের বিশেষতঃ আয়ুর্ষেদীয়্ চিকিৎসক- 

গণের নিকট তুমি যথার্থই ধন্যবাদের পাত্র 

একথা অস্বকার করা যায়না। আমি যত- 

দূর বুৰিয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তোমার 

উদ্দেন্ত প্রাচীন আরুর্ধেদকে বর্তমান কালোপ- 

যোগী করিয়া গ্রচার করা; অবশ তাহা 

পুরাতনকে পরিত্যাগ করিয়া নহে, বরং 

পুরাতনের পুনরুদ্ধার ও পুনঃ প্রচলন দ্বারা । 

কেননা! আমাদের পুরাতনই বিদেশীয়দিগের 

নূতনের ভিত্তি। ছূর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের 
পুরাতনের স্থৃতি ব্যতীত অন্ত চিহ্ন কিছুই নাই। 

চিরকাল সেই গৌরব-স্থৃতি বুকে করিয়া গর্ব 
প্রকাশ করিলে জগতের সন্মুথে গৌরব লাভ তো 

হইবেই না, অধিকস্ত হান্তাস্পদ হইতে হইবেই! 

' আযুর্ধেদীয় চিকিৎসকবুন্দের পশ্চাতে সময় সময় 

ধ্বিকারের যে করতালি প্রদত্ত হইয়া থাকে, 

তাহ! কি অযৌক্তিক ? আমার তে বোধ হয় 

ন1। 

"কেবল কায়চিকিৎসার জন্যও কারতত্বজ্ঞ 

| হওয়া প্রয়োজন, ইহাই তো৷ আমার বিশ্বাস। 

আয়ুর্বেদ-_-মাঘ, ১৩২৫। [৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্য। 
০০ শপ পিস আপীল 

তুমিও সেই কথাই বলিয়াছ, তবে তোমার 

প্রবন্ধের বিরুদ্ধ-সমালোচনা কেন হইয়াছে, 
তাহা! তে। বুঝিতে পারিলাম না। আমাদের 

আধ্য আযুর্ধেদকে জগত সমক্ষে গৌরবের 
আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, সর্বপ্রকারেই 

তাহাকে গৌববান্থিত করিয়া তুলিতে হইবে। 
কেবল মুখের কথায় লোক ভুলিবেনা, কাঁজে 

দেখাইতে হুইবে। পুর্বে যে সকণ ব্যাধিতে 

লোকে মৃত্যুমুখে পতিত হইত, আজকাল 
অস্ত্রোপচাব দ্বারা সেই সকল ব্যাধি কেন সত্বর 

ও সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইতেছে? এ সকল 

বিষয় নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়াও কি পুরাতনের 

বীধা বুলি আওড়াইয়া লোক ভুলাইবার চেষ্টা 

করিতে হইবে এবং “মড়াকা টা” চিকিৎসক- 

গণের নিন্দা করিয়। ব্যবসায়ের উন্নতি করিতে 

হইবে? 
“আফুর্বেদীয় চিকিৎসার অবনতি মুসলমান 

রাজাদিগের যত্বে ও কাল মাহাজ্ম্যে যাহ! হইবার 

তাহা তো হইয়াছেই,তদ্যতীত স্বার্থপর ব্যবসায়ী- 

দিগের কার্যযদোষেও ইহার যথেষ্ট ক্ষতি হুই- 
যাছে। যখন দেশে ম্যালেরিয়া _মহামারীরূপে 

প্রবেশ লাভ করিল এবং নিত্য শত সহত্র 

লৌককে শমন সদনে প্রেরণ করিয়া, জনপূর্ণ 

গ্রামগুলিকে শ্মশানে পরিণত করিতে উদ্ভত 

হইল, তখন কবিরাজ মহাশয়গণ চিকিৎসায় 

সাফল্য লাভ দূরের কথা, কেবল চুপ করিয়া 

দেখিতে লাগিলেন এবং এরূপ মহামারী দৈবের 

পীড়ন বলিয়। নিশ্চিন্ত হইলেন। তাহাদিগের 

কর্তৃব্য অর্থাৎ চিকিৎসকের কর্তব্য এইখানেই 

পরিসমাপ্তহইল। কিন্তু তখন এই নিদারব্ধ 

ব্যাধির সম্মুখে “কুইনাইন” লইয়া পাশ্চাত্য 
চিকিৎসাশান্ত্াভিজ্ঞ ডাক্তারগণ দণ্ডায়মান 

ইইলেন এবং এই কালব্যাধির গতিরোধ 



৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ] আয়ুর্বেদ সভায় পঠিত একখানি পত্র । 

করিতেও ক্কৃতকার্ধ্য হইলেন ৷ দেশের সাধারণ 

লোক কবিরাজগণকে ফেলিয়া ডাক্তারগণের 

প্রশংসা করিতে লাগিলেন। আমার বোধ 

হয়, এই সময় হইতেই দেশীয় আযুর্ধেদ দুরে 
পড়িয়া রহিল; উচ্চস্থান ও সম্মানজনক আসন 

অধিকার করিল- বিদেশী চিকিৎসাশান্ত্র ও 

তদন্ুবর্তী ডাক্তারগণ। তখন,-বলিতে 

লজ্জাও করে-_দ্ুঃখও হয় _-কিস্তু এটা খুব সত্য 

কথা.- আরুর্ধবেদ বিশারদগণ বিদেশীয় চিকিৎসা 

শাস্ত্রের ও সেই শান্ত্রব্যবসায়ী ডাক্তারগণের 
এবং ম্যালেরিয়ানাশককুইনাইনের কুৎসা 

রটনা করিয়া! আম্মপ্রসাদ লাভ করিতে 

লাগিলেন! কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 

কুইনাইনের ম্যালেরিয়া দমনের অদ্ভুত শক্তিতে 
মুগ্ধ হইয়।৷ আপনারাও কুইনাইনের বটিক! নাম 

পরিবর্তন করিয়া বিক্রয় কবিতে লাগিলেন ! 

ইহাতে তাহাদের অর্থাগম হইতে লাগিল বটে, 

কিন্ত ফল কি হইল? পাশ্চাত্য চিকিৎসা 

প্রণালী এদেশে প্রভাব বিস্তার কবিয়া বসিল, 

কুইনাইন কবিরাজী ব্যবসায়ের অন্তবায় ইয়া 

উঠিল। বান্তবিক প্রকৃত কথা বলিতে গেলে 

বল! যায় যে, এই সমস্ত হিংসাপরায়ণ স্বার্থ 

সর্বস্ব কবিরাজকুলের কল্যাণেই হিন্দুব গৌরবের 
আযুর্ধেদ,_ জগতের আদি চিকিৎসাশাস্তর 
আুর্ধেদ-_অজ্ঞতাঁর গাঢ় অন্ধকারে গা+ ঢাক 

দিল। তাহাকে বাহির করিয়। বিশ্বের বাজারে 

প্রচার করিবার জন্য কেহ যত্বও করিলেন ন|। 

“তুমি আযুর্ষেদের ক্রি পরিলক্ষিত কবিয়া 
এই সমস্ত কবিরাজগণকে উদ্ধদ্ধ করিবার জন্য 
লেখনী চালনা! করায় উহার৷ তোমার বিরুদ্ধে 
দণ্ডায়মান হইয়াছেন এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের 

জন্ত তোতাপাখীর মত শিক্ষকের বুলির 
আবৃত্তি করিয়া আপনাকে ধন্তজ্ঞান করিতে- 

১৯৫ 

ছেন, তাহারা যত বড় বিজ্ঞ বিচক্ষণই হউন, 

নিজের শিরে নিজে অস্াধাত করিতেছেন 

বলিয়াই বোধ হয়। এইরূপ লোক যখন 

পাশ্চাত্য চিকিৎসাগ্রণালীর, পাশ্চাত্য চিকিৎ- 

সকবৃন্দেব নিন্দা করিতে থাকেন, তখন 
বাস্তবিকই হাস্ত সংবরণ করা কঠিন হইয়া 

উঠে! কেননা যিনি যে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, 
তিনি সেই বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়া 

পাগ্ত্য প্রচার করিবার অধিকারী নহেন। 
তাহাদিগের এই অনধিকার চচ্চাই তাহাদিগের 

স্বরূপ প্রকট করিয়া থাকে । 

এখনকারদিনে আবূর্ধেদেব উন্নতি 

করিতে হইলে, তাহাঁর একাঙ্গ লইয়া আন্দোলন 
করিলে চলিবে কেন? অষ্টাঙ্গেরই আন্দোলন 

চাই। যদি সক্ষম হও তবে আয়ুর্বেদ লইয়া 

ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হও; নচেৎ ও ব্যবসায়-__- 

পরিত্যাগ কর। অষ্টাঙ্গের একাঙ্গ, ( তাহারও 

বোধ হয় সম্পূর্ণ নহে) অধ্যয়ন করিয়া অষ্টাঙ্গের 
পণ্ডিত বলিয়৷ পবিচিত “হইবার আকাঙ্খা কেন? 

ইহারইনাম “ভাবের ঘবে চুরি!” বিশেষতঃ 
কায়চিকিৎসা বলিতে গেলেই ত শল্যাদি 

অন্তান্য অঙ্গ তাহারই অন্তভূতি হইয়া পড়ে। 
শল্য শীলক্যাদিতে পারদর্শী না হইলে কিরূপে 
কায়চিকিৎসায় দক্ষ হওয়া যাইবে? সুতরাং 

অষ্টার্গ আঘুর্কেদ শিক্ষা না করিলে তাহাকে 

প্রকৃত পক্ষে আযুর্ধেদীয় চিকিৎসক বলিব 

কেন? 

“যে কুইনাইনের নিন্দায় কবিরাজ মহাশয় 
গণ চতুম্ঘ্রথ, সেই কুইনাইন জিনিসটা! কি? 
উহা কি আমঘুর্ষেদবহিভূর্তি কোন পদার্থ? 
'আমার তো বোধ হয় না। গুলঞ্চেরপালো,নাটার 

বীজ যে শ্রেনীর ওষধ, কুইনাইনও.তাহাই, 
উহা তো বৃক্ষ বিশেষের পালো মাত্র! তবে নামটা 
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বিদেশী বটে! এই কি তার" অপরাধ! অতি 

মাত্রায় কুইনাইন দ্বার কুফল ফলিতে পারে 

বলিয়া উপযুক্ত মাত্রায় স্থৃফল ফলিবেন। 
কেন? কবিরাজগণের সেঁকে। অতি মাত্রায় 

কুফল প্রদান কবে বলিয়া, তাহার! কি উপযুক্ত 

মাত্রায় তাহার ব্যবহার করা পরিত্যাগ কবিয়া- 

ছেন? তবে কেবল কুইনাইনকেই এত দ্বণার 
চক্ষে দেখা কেন? এ কেবল অজ্ঞের কাছে 

প্রতিপত্তি লাভের প্রয়াস মাত্র । 

- “আর একটা সত্য কথা অনেকের অপ্রিয় 

হইলেও তোমাকে না বলিয়া থাকিতে পারি- 

লাম না; কাবণ তুমি আজ প্রকৃতপক্ষে 

গৌঁড়ামি পবিত্যাগ করিয়া সত্যের আলো- 

চে শ। চলা 

মহাশয় যদি তীহাদিগের পিতামহ-প্রপিতামহ 

প্রভৃতির কীর্তিকাহিনী মনোযোগ পূর্বক 
শ্রবণ করেন, তাহা হইলে আমাকে আর 
গুজন্ঠ পৃথক প্রমাণ উপস্থিত করিতে হইবে 

না। কিন্ত এখন কি আর তেমনটি আছে? 
বিলাস বিহীন ধর্মপরায়ণ যে সকল কবিরাজ 

মোটা ভাত মোটা কাপড়ে সন্তুষ্ট থাকিয়! 

পিতৃপিতামহের বাসভূমিতে সন্ধ্যা দিতেন এবং 

প্রতিবাসী দীন দরিদ্রের জীবনদানে অনস্ত 

পৃপ্য অর্জন করিতেন, এখন তাহাদেরই বংশ- 
ধবগণ মুখে পাশ্চাত্যচিকিৎসাপ্রণালীর 

অখ্যাতি রটনাক্ন অভ্যস্ত হইয়া! ও পাশ্চাত্য 

র সভ্যতার মোডে মুগ্ধ ভইয়া, বিলাসের আ্রোতে 

চনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছ। আমার বিশ্বাস, | অঙ্গ ঢালিয়া, জন্মভূমি পল্লার মায়া পরিত্যাগ 
আযুর্ধেদের অবনতির আরও একটা খুব | পূর্বক নানারপে কৃতার্থ হইতেছেন। তাহার 

গুরুতর কারণ আছে। পুর্বে বিজ্ঞ ও বন্ুজ্ঞ | বাল্য সহচরেব পরিবারবর্গ ম্যালেরিয়ায় কষ্ট 
ধ্স্তরিকল্প চিকিৎসকগণ নিজ নিজ বাস ভূমিতে পাইতেছে,--নিত্য নানাবিধ বোগের যন্ত্রণা 

চিকিৎসাব্যবসায় অবলম্বন করিয়া রাজা ভোগ কবিতেছে,_-যমের সহোদর পাড়াগেয়ে 
মহারাজা হইতে নিতান্ত দীনহান ভিক্ষুকের ও 

চিকিৎসা ঝরিতেন এবং এইরূপ দরিদ্রের 

| হাতুড়ে-ডাক্তাব কবিবাজের উপর নির্ভর করিয়া! 

অদৃষ্টবাদী পল্লীবাসী তিল তিল করিয়া মৃত্যু- 
উপকার করাতেই জীবনের সার্থকতা জ্ঞান । পথে অগ্রসর হইতেছে, আর তিনি নগরমাঝে 

করিতেন । ব$ লোকের জন্য বহু ব্যয় করিয়া । ্দার্ঘ সাইনর্বোড টাঙ্গাইয়া,_মোটর জুড়ি 
যে সমস্ত মূল্যবান ওষধ প্রস্তত হইত, কৰি 

রাজ মহাশয়েব কৃপায় দীনদরিদ্র জনসাধারণে 

সেই সকল মূল্যবান ওঁধধেব দ্বারা উপকৃত 

হইত। তখন তাহার! গরীকের জন্য তিন 

পয়সার ওষধের মূল্য তিন টাঁকা ধার্য করিতে 
কুষ্ঠিত হইতেন এবং এন্ূপ করাকে অধর্ধম 

বলিয়া জ্ঞান করিতেন। গরীবের জন্ত তাহা" 

দিগের উধধ বিতরণের কথা মনে হইলে 

মনে হয় ষে, তখনকার এক এক জন “কবি. 

রাজ বাড়ী”ই ছিল আজকালকার “দাতব্য 
চিকিৎনালক্প !” আধুনিক প্রত্যেক কবিরাজ 

হাকাইয়া_ প্রভূত অর্থোপাঞ্জনে নিজেকে 

কতার্থমনা অনুভব কগিতেছেন ! তাহারই 

দীন প্রতিবাসী যে অসময়ে এক বিন্দু ওষধের 

অভাবে শমন সদনে গমণ করিতেছে, ইহ! 

তাহার চিস্তারও অবসর নাই, কিন্তু তিনি 
বাবনায়ের খাতিরে__অর্থের উদ্দেস্তা আযুর্ধে- 

দের উন্নতি জন্য খেয়াল দেখিতেছেন ! বলিতে 

বুক ফাটিয়া যায়-- আধুনিক কবিরাজগণ অর্থের 

লোভে পল্লী ছাড়িয়াছেন, দেশ ভুলিয়াছেন, 

আত্মীয় স্বজনের মায়া বিমর্জন দিয়াছেন, 
শবলাসে ভূবিয়াছেন; কিন্ত ধাহারা তাহাদের 
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পরিত্যক্ত পল্লীবাসীর রোগের সময় ওষধ দিয়া 

চিকিৎসাকার্ষো ব্যাপৃত আছেন, দেশরক্ষময় 

নিযুক্ত আছেন, তাহারা মড়াকাট। ভাক্তার 

বলিয়া নিন্দিত 'হইতেছেন ! বিজ্ঞতার বাহাছুরী 

লইয়া মরিতে ইচ্ছা হয়। দ্বেশেরলোক আজ- 

কাল কবিরাজমহাশয়দের 'সর্বজবহরলোহ 

যে কি পদার্থ তাহ! জানেনা, কিন্তু গবর্ণমেণ্টের 
এক পয়সার চারি গ্রেন কুইনাইনের ট্যাবলেট 

খুব চিনিয়াছে। কবিরাজ মহাশয়গণ কুইনাইনের 

যতই নিন্দা করুন, লোকে তীহাদের কথা 

শুনিবে কেন? তাহাদের মনে রাখা উচিত 

যে, এদেশেরই চিরপ্রবাদ “কেবল কথায় 

চিড়ে ভেজে ন1।” 

পছুঃখের সহিত আরও একটী কথ! বলিতে 

সপ সপ... সপ সপ সস সপ পদ সপ টি 

হয়,-_-আজকালকার কবিরাজ মনহ্াশয়গণ পল্লী- 

গ্রামের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করায় আহুর্কেদ চিকিৎ- 

সাব পাচন প্রভৃতিতে বাবহার্য্য বৃক্ষাদির পুঁথি 

গত পরিচয় তীহাবা অবগত থাকিলেও, সাক্ষাৎ 

সম্বন্ধে গানছগাছডাড় সঙ্গে তাহাদের পরিচয় 

আছে বলিয়া বোধ হয় না। “অনন্তসূলের” 

সহিত “হুক্মফলা”র পার্থক্য নির্ণর করা বোধ 

হয় অনেকেরই সাধ্যাতীত। . 

“আমার কথাগুলা অপ্রিয় ? কিন্তু সত্য। 

হয় তো কিছু রুঢ়ুও হইয়া থাকিবে । কি করিব 
ভাই, তোমার প্রকৃত কথার প্রতিধ্বনি 
স্বর্ূপেই এই অপ্রিয্প কথার অবতারণ! করিতে 

হইল ।৮ 

শুভান্ুধ্যায়ী-_ 

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

সর্বনেশে ক্রিমি ব। হুকপোকার প্রতিকার । 

(বঙ্গেশ্বব লর্ড রোণীল্ডশের বক্তু তা) 

সর্ধনেশে ক্রিমি বা ছকপোকার প্রতিকার 

কল্পে গত ২৮শে নভেম্বর সায়ংকালে কলিকাতা 

লাঁটপ্রাসাদে সেনেটারি বোর্ডের এক বিশেষ 

সভা বসিয়াছিল। সভার উদ্বোধনে বঙ্গেশ্বর 

লর্ড রোণীন্ডশে যে বক্তুতা করিয়াছিলেন, 
তাহার সারমন্্ম আমরা নিয়ে তুপিয়া দিতেছি। 

হুকপোকাক্ রোগী এদেশে বিস্তর । 

সাধারণে উহার প্রকৃতি অবগত নহে, এমন কি, 

হুকপোকা একক্নপ পরগাছা, উহার 

দৈর্থ্য প্রায় আধ ইঞ্চি। মানুবের অস্ত্রের মধ্যে 

উহাদের বাস। অজীর্ণ এবং রক্তহীনতাঁ_ 

এই ছুইটি রোগ ইহাবা উৎপাদন করিয়া 

থাকে । এই পীড়ায় আক্রান্ত হইলে লোকের 

কাজকর্মে উৎসাহ থাকেনা এবং অলস,হইতে 

হয়। 
মান ষর অন্ত্রে অবস্থান কালে হুকপোকা। 

অনেকে এই রোগোৎপাদক কীটের নামই | বছসংখাক ডিস্ব প্রসব করে, শ্রডিম্ব সকল 

অবগত নহে, সেইজন্ত এই বিষয়টি ; মলের সহিত শরীর হইতে বাহির হইয়া! আসে 
সাধারণকে জানাইয়া দেওয়া৷ আমাদের কর্তব্য । | এবং উত্তাপ ও আর্রতা সহযোগে উহারা অতি 
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শীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটরূপে পরিণত হয়। এই 
রূপ হইলেই তাহার৷ মানুষের পায়ের তলার 

চামড়া ভেদ করিয়া মনুষ্যদেহে প্রবিই হয় 
এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাহিয়া_ক্রমে অন্ত্রমধ্যে 

উপস্থিত হয়। এই সময় তাহার! ডিম পাঁড়িতে 
থাকে, সেই ডিম মলের সহিত বাহির 

হইয়া আবার পরিবদ্ধিত হয়। হুকপোকার 
বংশবৃদ্ধি এই ভাবেই চলিতেছে। ফলে 

হুকপোকার জন্ম, মৃত্যু এরং পুনর্জন্ম মামৰ 

জাতির মতই চক্রবৎ পরিবর্তিত হইতেছে । 

জ্ঞানগভীরগবেষণার ফলে পুরাকালীন মনীষী- 

গণ এই চক্র হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্তির 

কামনায় কত উপায়ই না উদ্ভাবন করিয়া- 

ছিলেন! গৌতম যুদ্ধ প্রমুখ মহান্ুভবগণ 
কঠোর সংসার চক্র হইতে মুক্ত হইবার জন্ত 
যেরূপ প্রয়া করিয়াছিলেন, হুকপোকার 

আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্ 
, ইদানিস্তন কালের চিকিৎসকদিগকে সেইরূপ 

চেষ্টাশীল হইতে হইবে। ইহার জন্ত তাহা- 
দিগকে নিম্নলিখিত ২টি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে 

হইবে । (১) যাহাদের শরীরে হুকপোকা 
প্রবেশ করিয়াছে, তাহাদের শরীর হইতে উহা 

বিতাড়িত করিতে হইবে। (২) কীটাকারে 

যাহাতে উহার! মানব দেহে পুনঃ প্রবিষ্ট হইতে 
ন! পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে । 

দু'একটা ওষধ ব্যবহার করিলেই মানব 

দেহ হইতে হুকপোকা সহজে বাহির হইতে 
পারে।' উহা দূরীকরণের প্রধান ওষধ-__থাই- 
মল। চেনোপৌডিয়ামম নামে আর একটা 

গঁষধ বাহির হইতেছে__ইহা বাঙ্গালাদেশে 
সহজে জন্মান যাইতে পারে। কিন্তু চিকিৎসার 
পূর্ব্বে জানা উচিত--যাহাঁর চিকিৎসা করা 

হইতেছে, সেই বাক্তি প্রক্কতই সেই রোগে 

আক্রান্ত কিনা? এজন্য আম্ুবীক্ষণিক পরী 

ক্ষোতীর্ণ শিক্ষিত ডাক্তারের আবশ্তক। 
রক্তহীনতা, অজীর্তা এবং আলম্তয-_ 

হুকপোকাযন আক্রান্ত ব্যক্তির যে যে লক্ষণ 

উপস্থিত হয়, তাহা বাঙ্গালীর এখন সাধারণ 

লক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে, এজন্য হুকপোকা৷ দ্বার! 

আক্রান্ত ব্যক্কিগণ সত্য সত্যই যে উহ! কর্তৃক 

আক্রান্ত, একথাও তাহাদিগের মনে ধারণা 
করিয়! দিতে হইবে। বাঙ্গালী পূর্বে কখনও 
হুকপোকার নাম গুনে নাই, কাজেই সুস্থ 
শরীরে এ সকল লক্ষণ দেখা দেয় বলিয়া 
তাহারা বিশ্বাস করিবে না। 

পল্লীগ্রাম অঞ্চলে মলত্যাগের ব্যবস্থা যেরূপ, 
তাহাতে পল্লীভূমির আশপাশে হুকপোকা! 
কাটাকারে বিচরণ করে। পল্লীবাসীরাও 

লগ্রপদে সাধারণতঃ এঁ সকল স্থানে গমনা- 

গমন করিয়া থাকে । ইহার ফলে কখন কখন 

পায়ের তলা চুলকাইলে লোকে চলিত কথায় 
কথায় “হাজা; লাগিয়াছে বলে। ইহার জন্য 

প্রতীকার করা আবশ্তক। ইহার প্রতীকার 

না করিলে এ রোগ ক্রমশঃই বাড়িয়। উঠিবে। 

ইাব প্রতিকারের জন্ঠ জননাধারণকে এ 

বিষয়ে শিক্ষিত করিয়া তোল! দরকার । কিন্ত 

ইহার ফল শীঘ্ব না হইয়া একটু থীরে ফলিবে। 
কিন্ত তাই বলিয়া ইহা উপেক্ষা করিলে চলিবে 
না। জেলের করেদি এবং চা বাগানের কুলী 

দিগের উপর পরীক্ষা করিয়া আমরা অমূল্য 
ফল পাইয়াছি। কয়লার থনির ও শ্রমবীবি কল- 

কারখানায় মজুর প্রভৃতির উপরও হ্হাঁর 
চিকিৎসার প্রয়োগে স্থুফল ফপিবে বলিয়৷ আশা 

কর! যায়। 
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হাতা টের 
রানার উস 

সমালোচনা । 

ক্ষররোগ তত্ব ও তাহার হে।মিওপ্যাথি 

চিকিৎসা । ডাক্তার শ্রীশরৎচন্ত্র বসু সংগৃহীত। 
মূল্য ॥ আন1। ইহার ভূমিকা পাঠে অবগত 

হওয়া গেল, গ্রন্থকারের পত্রী ক্ষয়রোগগ্রন্তা 
হইয়াছিলেন, গ্রন্থকার তাহার আরোগের জন্ত 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় সিদ্ধ হইবার চেষ্ট! 

করেন, ফলে তাহার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে প্রাণময় 

করিয়া ক্ষয়রোগের অনুসরণের চেষ্ট৷ সার্থক 

হইয়াছিল, পীড়িতা পত্রীকে মৃত্যুমুখ হইতে 
তিনি ফিরাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এ পুস্তক 
সেই উপলক্ষ্যে লিখিত। ক্ষয়রোগের প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়া সর্বশেষে 

গ্রন্থকার নিজের মত ব্যক্ত করিয়াছেন। 

হোমিওপ্যাথির ওষধ তত্বে আমর অভিজ্ঞ নই, 

সেইজন্ত সে সম্বন্ধে আমরা মন্তব্য প্রকাশ 

করিতে পারিনা, কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 

মতের ইতিহাস বলিতে গিয়া ক্ষয়রোগের উতৎ 

পত্তির কারণ, ক্ষয়রোগগ্রস্ত ব্যক্তির কিরূপ 

ভাবে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত__এ 
সকল কথা যাহ। বলিয়াছেন, তাহাতে সত্য 

সত্যই দেশের উপকার হইবে । রোগোৎ- 

পত্তির কারণ নিণয়ে গ্রন্থকার যে সব কথা 

বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে ভেজাল খাস্ত ভক্ষণ, 

দারিদ্র্য, চরিত্রহীনতা ও যথেচ্ছাচারে যে 

2% 

বাঙ্গালী অধিক ক্ষয়রোগগ্রস্ত হইতেছে ইহা 
নিভ'াজ সত্য কথ! । বিপরীত ধাতু ও প্রকৃতি 

গত বিবাহের ফলেও বাঙ্গালী হ্ষয়গ্রস্ত সন্তান 

সন্ততি প্রসব করিতেছে ইহাও সুনিশ্চিত 

“পুজার্থে ক্রির়তে ভাষ্য; ।-_ একথা যখন হিন্দু 

জানিত, হিন্দুর বিবাহে তখন কোঠ্ী বিচারে 
গণ, বর্ণ, রাশি প্রভৃতির মিলন করিয়া! বিবাহ 

দিবার ব্যবস্থা ছিল, তাহার ফলে পতি-পত্বীর 
মিলনে সুস্থ, সবল ও দীর্ঘাধু স্তান লাভ হইত। 
এখন সে ব্যবস্থা উঠিয়া গিয়াছে, পাশের 

বিনিময়ে টাকা হইলেই এখন আর কোনে! 

বিচার করিবার আবশ্তক হয় না। ফলেস্ত্রী- 

পুরুষের ধাতু ও প্রকৃতির বৈষম্যেও দেশে ক্ষয়- 

রোগীর সংখ্যা বাড়িতেছে। ক্ষয়গ্রন্ত ব্যক্তির 

সাবধানতা সম্বন্ধে যে সকল বিধি-নিষেধ মানা 

কর্তব্য_ গ্রন্থকার তাহা! আঘুর্ধেদ হইতেই 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। ফলে পুস্তক খানি বিশেষ 

উপাদেয়ই হইয়াছে। ভূমিকার লিপিচাতুর্য্যে 
পাকা হাতের পরিচয় পাওয়া যায়। ক্ষয় 

প্রবণ বাঙ্গালা দেশে এ প্রস্তকের সমাদর 

হওয়া! বিশেষ কর্তব্য । স্ত্রীলোকেরাও এ পুস্তক 

পড়িয়া অনেক অবনত জ্ঞাতব্য তথ্য অবগত 

হইতে পারিবেন । 
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বিবিধ প্রসঙ্গ । 

ধুমপান নিবারণ আইন ।-_ 
প্রতি বঙ্গীয় বঃবস্থাপক সভায় অপ্রাপ্ত 

বয়স্ক বালকদিগের জন্য ধুমপান নিবারণ 

আইন পাশ হইয়া গিয়াছে । ১৬ ঘৎসরের 
কম বয়সের কোনে! বালক ধুমপান করিতেছে 

দেখিলেই এই আইনেব বলে পুলিশ বা 
ক্ষমতা প্রাপ্ত স্কুলের শিক্ষক ও জনহিতৈষী 
প্রতিষ্ঠানের কম্মচারীরা বালকদিগকে গ্রেপ্তার 

করিতে পারিবেন। এই অপরাধে অপরাধী 

বালকদিগকে প্রথমবার সতর্ক করিয়া! দেওয়া 

হইবে এবং ৫২ ১০২ টাকা, উ্ব সংখ্যা 
২৫২ অর্থদণ্ড হইতে পাবে। আমরা এ 

আইন পাশে সুখী হইয়াছি। 

মেডিকেল কন্ফারেন্মে আয়ুর্বেদ । 
আমরা শুনিয়া স্থুখী হইলাম, দিল্লীতে যে 
মেডিকেল কনফারেন্দ বসিয়াছিল, তাহাতে 

কথা হইরাছে “ভারতের কোনো কোনো 

মেডিকেল কলেজে আধুর্ধেদীর চিকিৎসাব 
অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়া ভারত গবর্ণমেণ্ট 

এদেশী চিকিৎসা বিগ্াশিক্ষার সুবিধা করিয়া 

দিন ।” সভাপতি মহাশয় তা'হার অভিভাষণেও 

একথার সমর্থন করিয়া বলেন--*আমুর্বেদীয় 

চিকিৎসা! সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা অবিলম্বেই 

করিয়া ফেলা উচিত। আমাদের পাঠ্য 

বিষয়ের মধ্যে দেশী চিকিৎসাপদ্ধতি সন্বন্ধে 
কয়েকটি বিষয় সন্নিবি্ করিলেই সহজে ইহা 
সাধিত হইতে পারে। ভারতীক়্ চিকিৎসা 

বিজ্ঞানের জন্য স্বতন্ত্র অধ্যাপক নিয়োগ করা 
উচিত। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিক্রমে এদেশী 

ওষধ সমূহ সম্বন্ধে গবেষণা করিবার জন্য 
এক ফার্্মাকোপিয়াসমিতি প্রতিষ্ঠিত হউক 
এবং সেই সমিতি ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার মত 
একথানি ইও্ডয়ান ফার্দাকোপিয়া সঙ্কলন 
করুন ।” 

ভেজাল ঘ্বত বিক্রয়ে দণ্ড ।--- 
ভেজাল ঘ্বত বিভ্য় করিবার জন্ঠ নিয়লিখিত 

ব্যক্তিগণ ৩০।১১।১৮ তারিখে দণ্ডিত হইয়াছে 

--(৬) চম্পরান £-২০ এবং ২১নং বড়তলা 

সীট, জরিমানা--১৪০২ টাক! (২) রামলাল, 
২৯নং বাঁশতলা স্ীট, জরিমানা ১২৫২ টাকা। 
(৩) শিউপ্রসাদ রাম ও তাহার দোকানের 

চাকর সধিচার্দরাম, জরিমানা--বথাক্রমে 

৩৯০২ ও ১০০২ টাকা। (৪) পোপাত- 

লাল ৮১ নং মল্লিক স্ীট, জরিমান৷ ২০০২ 

টাকা। 

বিজ্ঞ চিকিৎসক ।-ডাকার কার্তিক 
চন্দ্র দাস জনৈক বহুদশী হোমিওপ্যাথিক 
চিকিৎসক । বছর্দিন হইতে ইনি আমাদের 

পরিচিত। অনেকবার আমরা ইহার চিকিৎ- 

সায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। কয়েক বংনর ধরিয়া 

ইনি চিকিৎসাকার্যয হইতে অবসর গ্রহণ 

করিয়াছিলেন। সম্প্রতি আবার সাধারণের 

অগ্নরোধে চিকিৎস্টুয় প্রবৃত্ত হইতে স্বীকৃত 

হইয়াছেন। ইনি হোমিওপ্যাথ হইলেও 

আযুর্ধেদের পক্ষপাতী । ইনি আধূর্ষেদ ও 
তোমিওপাথির সম্মিলনে মাইক্রোপ্যাথি নামক 
নূতন চিকিৎসার উদ্ভাবন করিয়াছেন এবং ইহা। 
দ্বারা পুরাতন জটিল রোগসমূহ আরোগ্য 
করিতেছেন । 



আরুর্বেদ।-স্বিজঞাগম ৰ ১. 

গ্রাহক্দিশের প্রতি অবিনয় মিবেদন-__ 

'"্আযুর্ষেদে*র তৃতীয় বর্ষের ৬ঠ সংখ্যা চলিতেছে । 

সকলেরই নাম আমর! ভিঃ পির্করিতেছি। প্য্যস্ত ইহার মূল্য পাওয়া যায় নাই, 
ধাহাদিগের নিকট হইতে এখন 

পকলেই ভিঃ পিঃ গ্রহণে আপন মূল ্ীদান ক্রেষ, ইহাই বিনীত পরর্থনা । 
গ্রাহকবর্গই “পত্রিকা”র জীবন। আমাদের সহবনথগ্রাহকবর্গ এ কথা ন্মবণ বাখেন _ইহাই 

আমাদের করণ পগ্রার্থন! ৷ কার্য্যাধ্াক্ষ | 

ফাল্গুনের সুটী। 
- বিষয় লেখকের নাম পৃষ্ঠা 

১। আফুর্কেদীয় চিকিৎসার বর্তমান অবস্থা ) কবিরাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত 
ও আমুরষেদীয় চিকিৎসার উন্নতির উপায় ] কাবিন মিরা ২০১ 

২। বোগ নিবারণ কিসে হয় ?- শ্রীযুক্ত সতীশ্ন্্ রায় (চট্টোপাধ্যায় ) বি-এল ২০৫ 
৩। বাঙ্গালীর টানি সতীশ বন্যোপাধ্যায় এম-এ ২১৬ 
৪1 পঞ্চকর্ম ৮" ৮, ২২১ 

৫। ওয়ার ফিবার- শ্রীযুক্ত রাজেন্্রকুমার শা 4 এফ, সি, টি এ এস্ ২২৭ 
৬। সমরজরের প্রতিষেধক আদা--কবিরাজ শ্রীযুক্ত বৃপেন্্রনাথু রায় কবিভূষণ ২৩০ 
৭।- মকরধ্বজে”র অন্ুপান বিধি-_-কবিরাজ শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ ভট্টাচার্য্য ২৩২ 
৮। রক্ত মোক্ষণ__কবিরাঁজ শ্রীধুক্ত যোগেন্্রকিশোর লোহ *** ২৩৪ 
৯। বসন্তে মুষ্টিযোগ--কবিরাজ জু ৮ যি কাব্যতীর্থ-কবিচিস্তামণি ২৩৬ 

১০। বিবিধ প্রসঙ্গ * ২৩৯ 

«“আযুর্েদে'র নিয়মাবলী । 
“আমুর্বেদের” অগ্রিম বাধিক মূলা ডাক সাগুল 

সহ ৩/%৯। ম্মসের প্রথম সপ্তাহে ইহ। প্রকাশিত 

হয়। €কহু ফোনে। মাসের 'কাগজ' ন। পাইলে. 
সেউ মাসের মধো সংবাঘ দিবেন, নতুব। পুনরায় মুলা 
দি সেই সংখ্যা লইতে হইবে। 

আখিনে ইহার বর্ধারস্ত, এজন্ত যখনই ইহার 
রে হউন, গ্রপ্তবর্ষের আমিন হইতে ইহ! জইতে 
হইবে। - 

কোনে! বিষল্গা় রক্ত প্জলিখিতে হইলে. গ্াহরু, 
মনবর উল্লেখ করিতে হয়, মুল সৈ পত্রেক্র কোনো 
করা য় না, 

প্রবন্ধ লেখকগণ কাগজের এক পৃষ্ঠায় পবিষ্কার 
অক্ষরে লিখিয়া পাঠাহবেন। ভাক টিকিট মা 
পাঠইলে অমনোনীত প্রবন্ধ সকল ফেরৎ দেওঝ। 
হয় না। 

বিজ্ঞ।পন দিবার নিফ্ম ।-এক বৎসবের চুক্তিতে 
১ পৃষ্টা ৮ অর্থ পৃঠা ৪8 সিকি পৃষ্ঠা ২৮* এবং 
অষ্টাংশ-পৃষ্ঠা ১৫* টাকা । কভাকের বিজ/পল্ে প্রতি 
পেঞ্জ ১৯ উাফা। 

কবিরাজ শীহয়িগীগন্ নার কবির 

কাধ্যাধ্যক্ষ | 



আহুর্বেদ,-বিজ্ঞাপন। 

গণ্প নাহিত্যে অভিনব সুষ্ঠি। 
সম্পূর্ণ নৃতন্ ধরণের চিত্তহারী গল্পপুস্তক 

সতুর মা। 
“দমযুস্তীর কথা” রচয়ত্রী শ্রীমতী চারুবাল! সরস্বতী প্রণীত ।-- 

মার পকু-প্রদক্ষিণ পরণেজ। ব্যারি্ঠর পরীঘক্ চন্রশেখর দেন মহাশয় লিখিয়াছেন ২ 
“আমাদের অন্তঃপুরের মা-লক্মীরা যদি নির্বিশেষে সকল রকমের গল্পই গলাধঃকরণ ন 

করিয়া এই শ্রেণীর পক্ষপাঁতিনী' হয়েন, তীহা! হইলে দেশের মঙ্গল হইবে, এবং গল্প 
সাহিত্যে বিপদগাঁমিনী গতি ক্রমে সপথে ফিরিবে। ইংরাজী বাঙ্গালা অনেক গল্প পড়িয়াছি, 
কোন কোন স্থলে চক্ষের জলও ফেলিতে হইয়াছে । পরন্ত সতুর মা পাঠ করিতে বমিয়া 
স্থানেস্থানে--বিশেষ শ্রেষকালে যেভাবে অশ্রবিসর্জন করিতে হইল, তাহা এক নূতন ধরণের । 
সতুবমাব জীবনগ্র্থ: যে প্রণালীতে লেখা হইয়াছে, তাহার _অভিনবতা অতি উপাদেয়, 
সভুব মাকে বা বীণার বিবাহ যে তুলিতে আক! হইয়াছে, সে তুলি নিপুণতার সহিত ব্যবহার 
কর! যে সে চিত্রকরের কাজ নয়, শেষকালে যে রংটুকু ফলান হুইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর, 
অতি উজ্জল এবং করুণরসাত্মক হইরাঁও অতীব মধুর, প্র তুলিতে পুষ্পচন্দন বর্ধিত হউক। 
অন্ত গল্পগুলিও বেশ স্ুখপাঠ্য 1৮ 

“মানসী ও মর্দনবাণী” বলিয়াছেন,- 
বহিখানি পাঠ করিয়। দেখিলাম, সব গলপগুলিই মনোরম হইয়াছে। স্থানে স্থানে অশ্র- 

বিসর্জন না! করিয়৷ থাকিতে পারি, নাই। নবহূর্গ৷ বা সতুরমার চরিত্র লেখিকা যেভাবে 
ও যে আদর্শে চিত্রিত, করিয়াছেন, তাহ! দেবীপ্টরিত্র বলিলেও অত্যুত্তি হয় না। সতুর মার 

চরিত্রে গ্রন্থকত্রী আমাদিগকে অমূল্য শিক্ষালাভের সৌজন্ত ও সুযোগ দান করিয্নাছেন। 

্রন্থবর্ণিত অপরাপর চরিত্রশুলিও বেশ স্বাভাবিক এবং চিত্তাকর্ষক হুইয়াছে। 

উদ্বোধন বূলিযাছেন £__ 
এই পুস্তকের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ একটি মধুর পবিত্র সংফত ভাব। এইটাই বিশেষভাবে 

উল্লেখযোগ্য ও উপভোগ্য ৷ পড়িলে লেখিকার প্রতি শ্রদ্ধার উদয় ছয়। আমরা আশা করি, 

"তুর মা” পাঠক সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে। 
তাল খ্যার্টিক কাগজে পরিপাটি ছাপা । ' সোগার জলে নাম লেখা, তাল কাপড়ে 

চিত্তাকর্ষক বাধাই। ডবল ক্রাউন ১৬ পে্ী ২০৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৭ মাত্র। 

স্পাপ্প শশী 

প্রকাশকের নিকট ও শ্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য 
প্রকাশক-_আঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায়! 

৫০নং বাগবাজার দ্র ও'১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা । 



আয়ুর্ববেদ,”-বিজ্ঞাপন। ৩. 

আয়ুর্বেদ লাইত্রেরী। 
কবিরাজ শ্ত্ীযুক্ত যামিনীভূষণ রাফ কবিরত্ব এম-এ, এম-বি কৃত-_ 

প্রতিসংস্কত রোগবিনিশ্চয়। 
রোগ নির্ণয় করিবার সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক । রোগ নির্ণয়ের জন্ত ইদানিস্তন কালে 'মাধব 

নিদানই প্রচলিত -গ্রন্থ। কিন্ত এইপ্প্রতিসংস্কত রোগবিনিশ্চয়ে* মাধব নিদান অপেক্গীও অনেক 
নৃতন কথা আর্ছে।, ১সংস্কত ও বাঙ্গালা অক্ষরে পৃথক পৃথকভাবে মুদ্রিত। মূল্য সংস্কত ২২ ও 
বাঙ্গালা ২২ টাকা। 

প্রসূতি তন্ত্র। 
ধাত্রীবিস্ভা শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট ও অভিনব পুস্তক । মূল্য ১1* টাক! । 

কুমার তন্ত্র। 

কুমারচর্ধ্যা হইতে আরম্ভ করিয়৷ শিশুপালনের সকল প্রকার বিধিই এই পুস্তকে বর্ণিত। 
এই পুস্তকখানি আয়ত্ত করিতে পারিলে শিশুর সকল প্রকার চিকিৎসায় সাফল্য লাভ ঘটিয়৷ 
থাকে। সংস্কত অক্ষবে মূল ও বাঙ্গাল! অক্ষরে অনুবাদ যুদ্রিত। মুল্য সংস্কৃত ২২ বাঙ্গালা ১৪০ । 

বিষ তন্ত্র। 
সকল প্রকার বিষ চিকিৎসার অভিনব পুস্তক | স্থাবর বিষ, জঙ্গম বিষ, গর বিষ- মনুষ্য 

দেহ যে কোনে! বিষেই আক্রাস্ত হউক না কেন, এগ্রস্থ আয়ত্ত করিতে পারিলে সকল প্রকাঁব 
বিষ-চিকিৎসায় সাফল্য লাভ ঘটিবে। এরূপ প্রয়োজনীয় পুস্তক শুধু চিকিৎস৷ ব্যবসায়ীর কথা 
কেন,-_গৃহস্থমাত্রের্ই যন্ব করিয়া পাঠ করা কর্তব্য। সংস্কৃত অক্ষরে মুল ও বাঁজালায় অন্ধ 
লিখিত। মূল্য সংস্কৃত ২২ বাঙ্গাল! ১॥০ টাক1। 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিরজাচরণ গুপ্ত কবিভূষণ কৃত--বনৌষধি দর্পণ । 
দ্রব্গুণ শিক্ষার উৎকৃষ্ট পুস্তক-_-২ থণ্ডে সম্পূর্ণ, মুল্য ৪২ টাক!। 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন প্রণীত-__ 
ভৈষজ্য মণিমালিক | (১ম খণ্ড) 

পাচন, মুষ্টিষোগ ও টোটকা ওষধগুলির মূল সংস্কত শ্লোক ও তাহার ছড়া পদ্ভ অন্বাদ। 
সমন্ত সংবাদ পত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত । 'বঙ্গবাসী* বলেন-_-“এরূপ ভাবের গ্রন্থ বিরল, মুখস্থ 

করিয়৷ রাখিলে এ পুস্তকে সকলেরই বিশেষ উপকার হইবে ।* মূল্য ॥/০ দশ আনা, বাধান ১২। 
পুস্তকগুলির সন্ত ২৯ নং ফড়িয়া পুকুর সীট, অষ্টা আমু্কদ বিস্ভালয়ের স্ুপারিনটেনডেণ্টের 

নিকট পত্র লিখুন ৷ 

পুরাতন আয়ুর্বেদ | 
১ম ও ১য় বর্ষের "আযুর্কেদ” বীধান অবস্থায় বিক্রয়ার্থ কয়েক সেট মন্তুত আছে। সমস্ত 

সংখ্যাগুলিই আঁছে, কেবলমাত্র ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যাটি নাই, কিন্তু উহার জন্য বড় আসিয়া- 
যাইবে না। এই ছুই বর্ধের "আমুর্কেদ* আগামী চৈত্র ষংক্রাস্তির মধ্যে লইলে ৩ তিন টাকায় 
দেওয়! যাইবে। সত্বর পঞ্জ লিখুন, বিলম্বে ফুরাইয়! যাইৰার সম্ভব । 

কার্্যাধ্যক্ষ । 
লে উহার টি টির 



কলিকাতায় মহ]. হৈরৈ কাগ্ু। 
ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ! ভীষণ প্রতিদ্বন্বিতা ৷ 

একদিকে গিমিন্বর্ণ অন্যদ্দিরে “মায়াপুরি মেটেল।% 
অন ব্যয়ে গিনির স্যাক্স চিরস্থায়ী রং বিশিষ্ট “মায়াঁপুরি মেটেলের” 

গহনা গৃহিনীকে উপহার দিয়! তৃপ্ত হউন, সকল সাধ পূর্ণ হইবে। 
আধুনিক আবিষ্কত সকল প্রকার গহনার চিত্র সম্বলিত ক্যাটালগ একখানি 

| কার্ড লিখি গ্রহণ করুন ও 
সম্পাদক, উকিল, জমিদার, ব্যারিষ্টার প্রভৃতির প্রশংসাপত্র পাঠ করুন। 

ভারতের অদ্বিতীয় আবিষ্কার “মীয়াপুরি মেটেলের” সেই চুড়ি 

১৭ বৎসরের পরীক্ষার ফলে বাজারে ৰাহির হইয়াছে। 
“মায়াপুরি মেটেলের” গহুন। গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা 

ললন! সোহাগ চুড়ি। 
দেয়া রি 

পির 2 চু উ 
রি রি এলসি 

চি৪ 2 ট& এ 
৩ ঢু ০ নু টু £ 

ট. টি নি ২৫র্তিশ ৃ টু রি রি শি 

রর টি [এ ৪ তু | ডি রি রি 

টি ট 2 1 ্ রি 

| খাঁটী গিনি বর্ণের স্তায় বিশিষ্ট। " 

মূল্য ৪. টাকা, (প্রতি সেট ১* গাঁছ!) মফংস্বলে মাশুলাদি।%০ আনা । 
বিনামুল্যে 

লাভের কথা। 
( উপদেশ পূর্ণ অপুর্বর্ব গল্পের বই ) . 

ইহা পাঠ করুন, বিশেষ লাভ হইবে! ধিনি ৪ খানি গ্রামের ৪ জন ভদ্রলোকের 
নাম ধাম পরিষ্কার ভাবে লিখিয়! পাঠাইবেন, তাহাকে বিনামুল্যে ও মাশুলে ১ খানি 
উপহার পাঠান হইবে । 

একমাত্র প্রাণ্ডিস্থান-_ 

এইচ, ব্যানাজ্জি এগ কোং 



আয়ুর্বেদ 
মামিকপত্র ও সমালোচক । 

এপ সপ পাম্প পচ স্পিড 

৩য় বর্ষ। | 

আযুর্ষেদীয় চিকিৎসার 

বঙ্গাব্দ ১৬২৫-_ ফাল্তন । 

শিস পাপা | পাশ পপ সর 

| ৬ষ্ঠ সংখ্য। ৷ 
পাপসপি জপ শান আছ পা ১ পেপে শপ | পা শসা পেস পাপ্পানাড। | সপ্ত পাপা পা 

বর্তমান অবস্থা ও আযুর্ষেদীয় 

চিকিৎসার উন্নতির উপায়। 
( নিখিল ভার ভবধাঁষ দশম বৈদ্য সম্মেশনে দিল্লী নশবীতে হিন্নী ভাষায় পঠিত।) 

বহ্ছি ভন্মাচ্ছার্দিত হইয়!'থাকিলেও তাহাব 
দাহিকাশক্তি নষ্ট হয না। স্তগন্ধি পুষ্পস্তবক 

ছিন্ন ভিন্ন দলিত এবং পর্যাসিত হহয়! কক্ষ 

প্রান্তের একতম দেশে বক্ষিত হইলেও তাহার 

স্ুর্ভিসম্তার কক্ষমধ্যে অবস্থিত ব্যক্তিগণেব 

ফুল্লতা সম্পাদনে সমর্থ হয। বহুল আয়াস 

লভ্য রত্বশ্রেষ্ঠ পদ্মবাগ নিশীথকালের ঘোর 

তমসাচ্ছন্ন স্থানে রক্ষিত হইলেও দিব্য জ্যোঁতিঃ 

বিকীরণ পূর্বক সে স্থানকে আলোকময় 
করিয় তুলে । 

এখনকার দিনে আমাদের সনাতন আয়ু 

কে্দীয় চিকিৎসার অবস্থাও সেইরূপ। শুভ-। 

ক্ষণে জগৎত্রষ্টা হিরণ্যগর্ত ইহার আবিষ্কার 
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কবিয়া দক্ষ, অশ্বিনীকুমাঁর ছয়, ইন্দ্র এবং 

ত্রিকালদর্শী আধ্যখধিগণেব ভিতব ইহার শিক্ষা 

বিগ্াবেব ব্যবস্থা পুণ্যভূমি ভারতজননীকে 
এক অপূর্ব সম্পদের অধিকারিণী করিয়া- 

ছিলেন। সমগ্র বিশ্ববাসী সে সম্পদ দর্শনে 
শুধু যে বিমুগ্ধ হইয়াছিল, তাহা নহে;--সে 

সম্পদের কৃপা-প্রসাদ পাইবাব জন্যও সে সময় 

ূ সঙ্গ বিশ্ব উন্মনত হইয়া উদিবাছিল। আরবীয়- 

গণ, গ্রীসবাসীগণ এবং গ্রীসদেশ হইতে সমগ্র 

বিশ্ববাসী এইবপে ইহার কিয়ৎপরিমাণে 

॥ প্রসাদ লাভ করিস্বা একদ। যে কৃতার্থমনা 

হইয়াছিল,--তাহারই ফলে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান 
আজি সমুন্নত হইয়া প্রকাঁও মহীথণ্ড মাঝে 

পপর 

* হিন্দী অনুবাদের সম্ষ পঠিত প্রনদ্ধ দীর্ঘ হইবে বলিষ। মূল বাঙ্গাল! হইতে কতক কতক স্থান বাদ 
দেওয়া হইয়াছিল। 



২৩২ আয়ুর্েদ-_ফাল্তন, ১৩২৫ । [ ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্য। 

শারীর তত্বের চরমোৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হই- 

তেছে। আর আয়ুর্বেদ ।-ব্রঙ্গার কমগুলু 

নিংহত দ্িবৌষধি সকলের সমন্বয়ে স্ুসংবদ্ধ - 
বেদ-বেদাঙগ-তন্ত্রউপনিষদের সার সঙ্কলন-_ 

সমগ্র বিশ্বচিকিৎসাঁর মূল গ্রন্থ পুণ্য- পবিত্র 

জীব চিকিৎসার পরিসমাপ্ত গ্রন্ব_-আমাদের 

আযুর্ধ্বেদ | রাষ্টরবিপ্রবে--রুচিবিপধ্যয়ে-_ 
শিক্ষার ব্যতিত্রমে-_নানাকারণে ছিন্ন ভিন্ন 

ও বিপর্য্যস্ত হইয়া-_-ভন্মাচ্ছার্দিত বহর স্টায় 

--দলিত এবং পধাসিত পুষ্পস্তবকের স্টায় ও 

নিশীথকালের তমসাচ্ছন্ন কক্ষে পদ্মরাগ মণির 

সভায় অবস্থা প্রাপ্ত হইল । 

ত্য কথা আঘুর্ধেদায় চিকিৎসা যণি 

সম্পূর্ণ ও অন্রান্ত না হইত-চিকিৎসা বিজ্ঞা- 

নের সব্বাঙ্গ বিষ/য়র চিন্তা করিয়া যদি ইহ! 

আবিষ্কৃত না হইত-ইহার প্রচারিত ওষধ 

সকলের কার্যকারী এক্তি যদি মন্ত্রশক্তির মত 

ফলগ্রদ না হইত--তাতা হইলে এ চিকিৎসা 

_জীবকুশনেচ্ছ আধ্যঞ্খবি্গণের জানগভীর 

গবেষণা সম্ভত সনাতন 'আযুব্বেদীর় চিকিৎসা 

যে কোন্কালে কোন্ অতাত গগনের বিশ্বৃতির 

কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া! ইহার অস্তিত্ব পর্যন্ত 

বিলয় প্রাপ্ত হইত, তাহার আর সন্দেহ মাত্র 

নাই। বাহ! খাঁটি-_বাহ। সত্য-_যাহা অন্রান্ত 

-াহা সংশর রহিত- প্রকৃতই তুমুল সং- 

গ্রামের তাগডৰ নৃত্যেও তাহার অস্তিত্ব নষ্ট 

হয় না। ইন্দুনিভ কাঞ্চন পাবক শিখায় বর্ণ- 

হীন হইলেও তাহা খাটি বলিয়াই প্রমাণিত 

হইয়া থাকে। প্রাবুটের ঘনঘটাচ্ছন্ন গগনে 

কিয়ৎকালের জন্ত হিমাংগশুকিরণ লোক 

লোচনের অন্তরালে অবস্থিত থাকিলেও মেঘ 

মুক্ত নির্মল আকাশে আবার তাহার মনোমদ 
ংশুরাশি সন্দর্শনে সমগ্র বিশ্ব আলোকিত 

[পপ 

হইয়। থাকে । রোগে ভোগ, আছে,- সে 
ভোগে অপূর্ব সৌন্দর্ধ্যশালিনী ষোড়শী সুন্দরীর 

স্বভাবন্থলভ চমৎকারিণী দৃশ্তশোভা , নষ্ট 

হইয়া অস্থি কঙ্কাল সর্বস্ব হইলেও সে রোগ 

ভোগের আস্তে আবার তাহার সম্পদ সম্ভার 

অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সর্বস্থান জুড়িয়া পুর্বভাব 

আনিয়া থাকে । বিশ্বজগতে বিশ্ব নিয়ন্তার 

নিয়মই এইরূপ । ইহার প্রতিবাদ করিবার 

কিছুই নাই। 

তাঁই বলিতেছিলাম,--আমাদের আয়ুর্বেদ 

হিন্দু রাজত্বের অবদানে-মোগল-পাঠানের 

সৌভ্ডাগ্য লক্ষ্মী ভারত গগনে সমুদিত হওয়ার 

সঙ্ষে সঙ্গে ইউনানি বা হাকিমি চিকিৎসা রাজ 

সাহায্য লাভে পরিপুষ্ট হইয়া তাহার শক্তি 

সামর্থ্য গ্রার করিবার সুযোগ ও সুবিধা 

পাওয়ায়,--সমগ্র বিশ্ব সংসার বিজয়ী জগতের 

সর্বপ্রধান চিকিংসা গ্রন্থ আয়ুর্বেদ তাৎ- 

কাপিক ভারত স্াটের প্রকৃতি পুঞ্ধের নিকট 

একেবারে অনাদৃ না হউক ক্রমশঃ উপেক্ষিত 

হইতে লাগিল। নেই উপেক্ষাই হইল-_ 

আরুর্কেদীন্» চিকিৎসার সর্বনাশের সুচনা । 

ক্রমে মোগলের বিজয় লক্ষী বখন স্ুসভ্য 

ইংরাজ রাজের করতলগত হইয় ., ভারত 

বাসীর সংসার পরিচালনার অণ্ষে স্থুথসমৃদ্ধি 

তাহাদের সম্মুখে উপস্থাপিত, করিল,_-সেই 
সময় আরুর্কেদীয় চিকিৎসার অঙ্গ বিশেষ-_ 

ইউনানি বা হাকিমি চিকিৎসাও লুগ্ড প্রায় 
হইল এবং আলোপাথিক চিকিৎসার প্রচার 

হওয়ায় ভারতবাসীর রোগ চিকিৎসার এক 

অভিনব প্রন্দ্রজালিক দ্বার উন্মুক্ত হইয়া উঠিল। 
সনাতন আমুর্কেদীয় চিকিৎসার অভ্যস্তর প্রদেশে 

যে সকল অমূল্য রত্বরাজি নিহিত আছে, 

ভারতবাসী তাহা আর যত্ব পূর্বক রক্ষা করি- 



৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্য। ] আযুর্ধেদীয় চিকিৎসার উন্নতির উপায় । ২০৩ 

বার চেষ্টা করিল না,_এখনকারদিনের 

পাশ্চাত্য বিষ্'য় সুপগ্ডিত, মার্সিতবুদ্ধি 

সুসভ্য সন্তান যেরূপ গলিতদস্ত - পলিতকেশ 

বর্ষায়ান-__বর্ষীয়পী-জনকজ-ননার পরিচর্যায় 
কর্থব্পালন অপেক্ষা হাবভাবশাপিনী 

নবোঢ়া পত্ীর গ্রীত্যুৎপাদনে আত্মতৃপ্তির 

পরাকাষ্ঠা প্রদশন করিয়া থাকেন, বিকৃত বুদ্ধি 
ভারত সন্তানও সেইরূপ আযুর্ধেদের অসাধারণ 

শক্তি-সম্পন্ন পাচন-মুস্টযৌগ, চূর্ণ-বটিক! 
মোদক-অবলেহ, তৈল ঘ্বৃত__সকণই বিসঙ্জন 

দিয়া পিল্মিক্সশ্চার,র লোসন-অয়েণ্টমেন্ট. 

একসন্ট্রীকট-লিকুইয়েডের দৃণ্তশোভা ও সহজ 
সুলভ ব্যবহার প্রণালী নিবীঙ্গণে বিমুঢ়_ 
বিমুগ্ধ হইয়া তন্ময় হইয়া উঠিল । 

ঠিক এমনই সময়ে ম্যালেরিয়াব তাগুব 

লালায় বঙ্গ জননী বিপর্যস্ত হইয়া উঠিলেন। 

১৮০৪ খৃঃ অব্দে-যে সময় আ্যালোপাথিক 

চিকিৎসা দেশের মধ্যে অল্পে অপ্নে আধিপত্য 

বিস্তারে সমর্থ হইতেছে-_ঠিক সেই সময়ে 

বাঙ্গানার মুশিদাবাদ ও কাশিমবাজ।রে এই 

রোগের প্রথম প্রাছুর্ভাব আরম্ভ হইল। কিন্থি 

তখনও আযুর্ষেধায় চিকিৎসার পাচন-মুষ্টিযোগ 

বা চুর্ণ-বটিকাকে উল্লজ্ধন করিয়া এই রোগ 
নিবারণের জন্য আ্যালোপাথিক চিকিৎপাব 

শরণাপন্ন হইবার প্রবৃত্তি দেশের মকল 

লোকের জাগিয়৷ উঠে নাই। ম্যালেরিয়াব 

নাম নূতন হইপেও ইহা আরুর্বেদশাস্ত্রে 

বিষম জর ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে--স্ৃতরাং 

বাঙ্গালার মুশিদাবাদ ও কাশিমবাজারের 

ম্যালেরিয়ানিবারণে যাহাদের মনে তখনও 

আ্লোপাখিক চিকিৎসার অন্থুরাগ-বাসনা 

জাগিয়। উঠে নাই, তাহারা আযুর্ষেদীয় 

চিকিৎসকেরই শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু 

বিধাতার নির্বন্ধে ইহার ২০ বৎসর পরে 
ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাজ সীতারাম রায় প্রতিষ্ঠিত 

বাঙ্গালার বশোহর জেলার মহম্মদপুর গ্রামে 

ইহা প্রকট মূর্তি ধারণ পূর্বক যখন গ্রামখানি 

বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল,_-মহম্মদপুরের পঞ্চ 

সহস্র অধিবাসী যখন এ দারুণ ম্যালেরিয়া 

ভীঘণ আক্রমণে কালকবলিত হইয়! ম্যালে- 

রিয়ার প্রবল প্রতাপের কথা সমগ্র দেশ- 

বাসীকে উপলব্ধি করাইয়া দ্রিল, তাহার পর 

মহম্মদপুর ধ্বংস করিয়া যশোহর, নদায়া, 

২৪ পবগণ।--এক কথায় বাঙ্গাণার সকণ 

স্থানেই যখন এই প্রচণ্ড মুন্তি কালানল ছড়া- 

ইয়া! পড়িল, তখনই মতা সত্য আলোপ্যাথিক 

চিকিৎসা--কুইনাইনের অপুর্বব মাহাস্ত্যে সমগ্র 

বাঙ্কালায়__ক্রগে সমগ্র ভারতে একাধিপত্য 

বিস্তাবে সমর্গ হইল। আবুর্ধেদীয় চিকিৎসার 

যতগুলি কারণে অবনতি ঘটয়াছে, আমাদের 

মনে হন্ন বাঙ্গাপার ম্যালেরিয়া তাহার একটি 

কাঁরণ। এই মাালেরিয়া না হইলে আমাদের 

দেশে কুইনাইনের মহিমা বড় একটা প্রচারিত 

হইত না । কুইনাইন অপেক্ষা “নাটা”ম বেশী 

ফল হয কিনা, হরিভাঁলঘটিত ওষধ প্ররোগে 

ম্যালেরিয়াবিষ নষ্ট হয় কি না, কুইনাইনের 

সহিত প্রতিযোগিতায় আধুর্ধ্েদীয় কোনো উষধ 

দণ্ডাবমান হইতে সমর্থ কিনা-_সে সব বিষয়ের 

আলোচনা আমি এক্ষেত্রে করিতেছিনা,-_- 

আমি আমুব্বে্দের ইতিহাস আলোচনায় 

যতটুকু দরকার--তাহাই বলিয়া বাইতেছি 
মাত্র । 

যাক্ তারপর । তাঁর পর আযুর্কেদীয় 
চিকিৎসার অবনতি ঘটিল কি কারণে সে 

কথাটা এইবার একটু বিশদ করিয়া ঝলিব। 

মোগল-পাঠানের অভ্যুদয়ে--যৎকালে ইউ 
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নানিব প্রচলন আবন্ত হইয়া ক্রমশঃ আবু 
বের্বদীয চিকিৎসা হীনপ্রভ হইতে আবম্ত হইল, 

-সেই সময় পুকষপবম্পবায়--অ'যব্বেদেৰ 

সেবা ভিন্ন যাহাদেব গণ্যন্তব ছিল না, 

তাহাবাও অবস্থা বুঝিয়া কন্মান্তবে মনোতি 

নিবেশ কবিলেন। ইতবাজেব অভ্যদযে সে। 
মনোভিনিবেশটা আব একটু বেশী কবিয়া 

হইল। তাশাব ফল এইবপ ফিন যে, অগ্ঠা্গ 

আবূর্বেদেব চচ্চা ভিন্ন যে আন্মুব্বধীঘ চিকিৎসা 

সম্পূর্ণ হয় না __-পক্ষান্তাব অষ্টাঙ্গ আযুব্বদেব 

শল্য শালাকা প্রভৃতি তম্ব সকানব শিক্ষানাভ 

তো! দুবেব কথা) _কাযচিকিৎসাবও সকল 

তথ্যেব শিক্ষা না করিয়া, নিতান্ত উদবান্মন-__ 

স্থানেব জন্য অনেকে এই ববসায় বভা 

হইযা, শুধু অর্্ণাপার্জস্নব পথহ স্তপবি্নত 
কবিতি সচেছ হইা,ন। বাজ আহত্ন আমা 

দেব শল্য চিকিৎসাব এই সময় এক ভাষণ 

অন্তবার ঘটল বাট, কিন্থু বদি তখন আমান্দব 

সনাতন শলা চিকিৎসাব পবিত্র সম্মান অক্ষ 

বাখিবাব ভন্য আমাদেব মন প্রণাঁচ বাসনা 

জাগিয়া উঠিত,_নবনুন্দবপুঙ্গবন ভাসতে 

অন্ধ চিকিৎসাব ভাব অর্পন পূর্বক যদি আমবা 

নিশ্চিন্ত না ভঈতাম, ভাবতে নুতন কন্মাক্ষা এ 

প্রবিই শস্বিশাবদ চিকিৎপাদি?গব কাথ্য 

কলাপ সন্দর্শনে যদি অ'মবা ৪মতৎকত ভহণ। 

শুধু তাহাদেব পাবদর্শী তাব প্রশনসানা কনি হাম, 
তাহা হইলে বোধ হয় বাজ আইনে ভাবত 

বান।ব শর্খ চিকিৎসাব বে একটা বিবম অন্তশার 

ঘটিয়াছিল, সকলে গিশিত চেষ্টাব ফলে পে 

অন্থবায়েব অন্তবাধ সংঘটন ভাবতবাসাণ 

নিকট বড কঠিন হইত না,--অস্ত্র চিক্ৎসাৰ ৃ 

অভাবে আমান্দর আঘৃর্বেদেব 'মঙ্গহানি ছাডা 

| 

০ পি সপ পপ পা প জগ পর 

স্থুসভ্য ইংবাজ গবর্ণমেণ্টেব নিকট বিজ্ঞাপন 

কবিতাম, মহবি স্ুশ্রুত প্রণীত যন্ত্র ও উপযস্ত্রেব 

বিববণ, ক্রিয় ও প্রতিক্ৃতিব প্রকটন কখিয়া, 

তদ্বিচিত ঠাবৎ চিকিৎস। প্রণালী যদি আমরা 

তখন স্তায়নি্ঠ ইংবাজ গবর্ণমেণ্টেৰ নিকট 

নিবেদন পৃব্বক তাহ? আযঘুব্বেদ।য় চিকিৎসক 

সমাজে অপ্রতিহত বাখিবাব জন্য তাহাদেৰ 

দৃষ্টি আবমণ বখিতে পাবিতাম, এক কথায় 

অস্ত্র চিবকিৎনাই যে আধুক্বদেব সর্বপ্রধান 

চিকিৎসা _এ কথ। যদি আমণা ভাব ীষ তাখৎ 

বৈদ্য সম্মেলনে তাহাদিগকে বুঝাটয়া দিতাম, 

তাহা হহলে আশান্দব বিশ্বাস, ইংবাজেব 

তুলাদাও কখনহ আমাধিগাক অস্বহীন হয়া 

চিকিৎসাব খাবস্থা কবিতে হ৩৩ না। আমবা 

৩থন সে চেঞ্া কবি নাহ । 

ধ্মাথী বীর্তিনতার্থা” সঠ্যণগ্রহণমুক্তমম্ 
প্রাপ্ যাহ স্বগবাসঞ্চ ভিশমাবভা কম্মণা। 

এ কথ। ৩থন আমবা খাঁ যা গিযাছি। 

“তথ। বিধাহি কেবল শবীব জ্ঞানে শবীবাভি 
নিবৃপ্তি পর্ৃঠিবিকাবজ্জানে চ 

নিঃস্শযাঃ সুথসাধ্য রুচ্ছসাপ্য বাপ্য প্রত্যা 

ভ্রান 

৷ খোষাণাঞ্চ বোগাণা* সমুখান পুব্ববপ লিঙ্গ 
(বদানাপশঘ বিশে শিজ্ঞানে ব্াপগত সন্দেহা*» 

ূ প্রত শাকিব অর্থ তখন আব আমাদের 

ধাবণান আসি”ত পাবে না। 

“কপিল! কোটীদানাদ্ধি যকন* পবিপীর্তিতম 

ফণং তৎ বোঁটাগুণিতমেকাতুবা চিকিৎসপ্না। 
একথাও ৩খন বৈগ্থ ভূল্যা?ছ। 

ফলে তখন দেোশব ছু্িনে আযার্বদীয় 

টিকিৎসাব প্রধান অঙ্গ_ শল্য চিকিৎসা বক্ষ 

কবিবাব লোক আব কেভই বহিল না। তা 

বৈগ্কচিকিৎমকগণই শাবীবতত্ববিদ্ 

হইতেছে__-এ কথা যদি আমব! প্রাণ খুলিয়া ; চিকিৎসক দিগকে “মডাঁকাট। চিকিৎসক? বলিষা 

পাস 
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ঘ্বণা করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালার মধুহ্দন 
গুপ্ত যখন প্রথম মেডিকেল কলেজে অধ'য়নের 

জন্য প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন ইংরাজজাতি 
তোপের বন্দোবস্ত করিয়া তাহার সম্মান 

রাখিয়াছিলেন, কিন্তু শবব্যবচ্ছেদের ফনে 
সমাঁজ তাহাকে পতিত করিতেও চেষ্টার ক্রটা 

করে নাই। ভারতীয় সমাজের ৩খন তো 

এইন্ধপ অবস্থা ! 
ফলে আমুর্ক্েদীয় চিকিৎসার অবনতির 

একটি প্রধান কারণ অস্ত্র চিকিৎসার অঙ্গহানি । 
1১৮06108] জ্ঞান অর্জনে সে শস্ব চিকিৎসা- 

শিক্ষার প্রবৃত্তি তে। কাহার'ও নাই-ই, সুশ্রত 

পাঠেও বিষয়গুলি বুঝিবার প্রবৃত্তি বৈগ্ধের মধ্যে 

লোপ পাইয়াছে। যে শরীর লইয়া আমর! চিকিৎ- 

সার জন্য প্রবৃত্ত হইতেছি, সেই শারীরযন্ত্রের 

প্রত্যেক বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া অন্ুণীলন 

করা কর্তব্য নহে কি ? আমবা বড় বড় গ্রন্থ 

পাঠের জন্য প্রবৃত্তিপরায়ণ হইশেছি, কিন্ত 

আমাদের বর্ণপরিচয়েই স্তান জন্মে না ! 

অবস্থাটা কিরূপ ভাবুন দেখি ! আমবা এ স্তলৈ 

বারু-পির্ত-কফের দোভাই দিরা কথাটা চাপা 

দিবার চেষ্টা করিয়া থাকি, কিন্তু সেই বারু 

পিত্ব-কফে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে তো 

শারীর স্থানের শিক্পীলাভ সর্বপ্রথম কর্তৃব্য। 

ফলে সে শিক্ষার অভাবেই আমাদের আর্য ূ 

সকল অঙ্গ গুলিই আমাদিগকে তন্ন তন্ন করিয়া 
আয়মন্ত করিতে হইবে। ইহার জন্ত প্রাচ্য ও 

পাশ্চাত্য উভয় বিষয়ের সংমিশ্রণে ভারতের 

সকল স্থানেই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠ। করা 

আবশ্যক । দেব হিংসা তুলিয়া এক মনে এক 

প্রাণে সেই সকল বিদ্যাপীঠের সাধনায় 

সকলকে প্রাণপণ করিতে হইবে, কায়চিকিৎ: 

সার যে সকল গলদ যথা “মকরধ্বজের" 

পবিবর্তে 'রস সিন্দুরের' প্রচলন, সস্তার প্রলো- 

ভন দেখাইঘা! বিশুদ্ধ চ্যবনপ্রাশের পবিবর্তে 

আমলকীব পিগু প্রদান, সহশ্্পুটিত লৌহ 
অন্রেব পরিবর্তে এলামাটির গুড়া মিশ্রিত লৌহ 
অন্র বাঁজাব ভইতে কিনিয়! উষধে ব্যবহার-_-এ 

সকল বৈদা চিকিংসার ভিতর হইতে একেবারে 

পবিভীর করিতে হইবে । আমরা যদি এই 

সকল বিষয়ে মনোযোগী হইতে পারি, তবেই 

আখব্খশার চিখ্ংসাধ পুনরুন্নতি সম্ভবপর 

হইবে, নতুবা ইহাৰ অধঃপতন আবও যে 

অবশ্ন্তাবী, সে পক্ষে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। 
আয়র্ধেদ অনন্ত রতনের আধার । বেদব্যযস 

মহাভারত-প্রসঙ্গে সেরূপ বলিয়াছেন,_ যাহ! 

মহাভাবতে নাই, তাহা! পৃথিবীর কোনে! 

ইতিহাসেই নাউ, আমরাও সেইরূপ দস্ত করিয়া 
বলিতে পারি,__যাঁহা আযুর্ধ্বেদে নাই, ভাহ। 

পৃথিবীর কোনো চিকিৎসা পুস্তকেই দৃষ্টিগোচর 

চিকিৎসার অবনতি ঘটয়াছে-ইহা। নিভাঁজ | হইবেনা। তুমি আমি এ কথা বুঝিতেছি না, 

সত্য কথা, এ কথার প্রতিকুলে বপিবার | কিন্ত আলোপাথিক চিকিৎসক সমাজ এ কথ! 
কিছুই নাই। ! বিলক্ষণই বুঝিয়া থাকেন । তোমাদের রত্বাবলী 

আহ্ুর্ধেদের উন্নতি করিতে হইলে ধাত্রী, হতে মকবধবজ, মুগনাভি, অশোক, গুলধট, 
বিদ্যাতেও , আমাদিগকে পারদশী হইতে কালমেঘ, অশ্বগন্ধ। তাই তাহাবা বাছিয়া লইয়া 

হইবে। এক কথায় শলা, শালাক্য, কায ৷ আদর করিতে অভ্যস্থ হইয়াছেন। এই 

চিকিৎসা, ভূতবিগ্যা, কৌমারভূতা, অগদ্দ । দিল্লীতেই গত ডিসেম্বর মাসে যে মেডিকেল 

তন্ত্র, রূসায়নতন্ত্র, রাজীকরণ তন্ত্র-- আযুর্কেদের ূ কনফারেন্স হইয়াছিল, তাহাতে তাহার সভা- 



২০৬ আগুর্বেদ-ফাল্তন, ১৩২৫। [৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 
সত 
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পতি ডাক্তার নীলরতন সরকার তাহার | জগতে কাহারও নিকট নূতন করিয়৷ দিতে 

বন্তৃতার একন্থলে 
ভৈষজ্য ও চিকিৎসা প্রণালীর অনুসন্ধানের জন্ত 

ভাবতেব মেডিকেল 

কলেজ গুলিতে আফুর্কেদীয় অধ্যাপক নিয়োগের 

চেষ্টা করা আবশ্তক এবং ব্রিটিশ ফাম্মকো- 

পিয়ার মত ইগ্ডয়ান ফার্শীকোপিয়৷ প্রস্তত 

বিশেষ চেষ্টা আবশ্তক | 

করা আবশ্যক "” 

আসল কথা, তোমার্দেব মহাঁমহিম মহিমা 

ম্বিত বিশাল আমঘুর্কেদ সমগ্র চিকিৎসাব মূল 

ভিত্তি সে তে পুরাতন কথা,_-উপস্থিত অন্ত 

চিকিৎসাবলম্বীগণ তোমাদের রদ্ুরাজি যে 

নৃতনভাবে গ্রহণ করিতে মনস্থ কাঁবতেছেন, 

ইহাতে তোমাদের গৌবব বাড়িবে কি কমিবে 

--তাহা ভাবিবার বিষয়। তোমাদের অস্ত 

চিকিৎসা তো এমনই কবিয়াই বিলয়প্রাপ্ত 

হইয়াছে! শুধু বিলয্ প্রাপ্ত নহে__উহাব অবস্থা 
এক্ষণে এরূপ দাড়াইয়াছে যে, তোমাদেব 

পূর্ববর্তী চিকিৎসকগণ যে অস্ত্রবিশারদ 
ছিলেন, এ কথা তোমরাই এখন আব বিশ্বীস 

করিতে প্রওত নহ। ডাক্তারি চিকিৎসায় 

তোমাদের অন্তান্ত ওষধাদি বদি গ্রহণ করার 

ব্যবস্থা হয়, তাহা৷ হইলে উহার অবস্থাও যে অস্ত্র 
চিকিৎসার মত দাঁড়াইবে না৷ তাহা কে বলিতে 

পারে? কিন্ত তোমরা যদি নিজেরা আবুর্যেদের 

প্রকৃত চর্চা পরিহার না কর, শল্য-শালাক্য 

প্রভৃতি আযুর্কেদের অষ্টাঙ্গের শিক্ষায় সত্য সত্য 

তোমর! যদ্দি পণ্ডিত হইতে পার, প্রতোক দ্রব্য 

সন্দর্শন মাত্র যি তাহার নাম ও গুণব্যাখ্যায় 

তোমাদিগকে ইতন্ততঃ করিতে না হয়, তাহা 

হইলে তোমাদের রত্ব অন্য চিকিৎসকগণ যতই 

বলিয়াছেন_-“দেশীয় | হইবে না। মাইকেল “মেঘনাদ বধে” নুতন ছন্দো 
বিন্যাস বাঙ্গালায় আবিষ্কার করিলেও উহা! যে 

ইংরাজীর ছীচে ঢালা-- তাহার জন্ত আর 

কাহাকেও বুঝাইবার আবশ্যক হয়না। 
তোমব! তোমাদেব নিজের দ্রব্য রক্ষা করিতে 

পারিলে, অন্যে তোমাদেব অনুকরণ করিলেও 

মাইকেলেৰ “মেধনদবধেব+ অনস্থা যে প্রাপ্ত 

হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। 

তোমবা! নিজেব ঘরের দিকে তাকাইয় 
নিজেব জিনিস রক্ষা কবিরার জন্ত চেষ্টা কর, 

ভারতের নানাস্থানে বিদ্যাপীঠের সৃষ্টি করিয়া 
চবক স্থঞ্তের যুগ ফিরাইয়৷ আনিবার সংকল্পে 

কায় চিকিৎসাব মত শল্য চিকিৎসার পুনরুদ্ধারে 

বদ্ধপরিকর হও, ডাক্তারের যেমন তোমাদের 

ওষধ গ্রহণে তাহাদেব চিকিৎসার অঙ্গ পুষ্ট 

কবিবাব জন্য উদ্দগ্রীবব_-তোমরাও সেইরূপ 

তোমাদের লুপ্রপ্রায় বিষয়গুলি তাহাদের 

নিকট ভইতে গ্রহণপূর্বক তোমাদের পুর্ব 
চিকিৎসাব গৌবব ফিবাইয়া আনিয়া, সেই 
খষকল্প আর্্য চিকিৎসাব যুগের পুনঃ প্রবর্তনে 

সচেষ্ট হও __ইহাই আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, 

ইহা! ভিন্ন আব আমাদের বলিবার কিছুই 

নাই। 
শেষ কথা-_এতদিন যাহা হইবার হইয়া 

গিয়াছে, এখনও বৈগ্য সম্তান জাগরিত হও । 

চক্ষুরুন্মিলিত করিয়া চাহিয়া! দেখ--নিখিল 

বেদের সাবাংশ সঙ্কলনে তোমাদের যে আবুর্বেদ 

রচিত, ধশ্মার্থকাম-মোক্ষ-চতুর্বর্গ সম্পদলাভের 

একমাত্র উপায় যে আযুর্কেদের প্রত্যেক পৃষ্ঠার 
জলন্ত অক্ষরে কুটিয়া৷ উঠিতেছে, শুধু চিকিৎসার 

গ্রহণ করিতে চেষ্টা করুন,_-0তামরাই যে | কথা নহে- দর্শন এবং বিজ্ঞানের পূ্ণপ্রতিভা 
তাহার প্রর্কৃত অধিকারী-.সে পরিচর আর | যে আযুর্ধেদের প্রত্যেক অক্ষরে প্রকটিত-: 
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তোমাদের শিক্ষার অভাবে তাহা আজি ছন্ন 
ছাড়া হইবার উপক্রম হইরাছে। তোমাদের 
অযত্ব দেখিয়া--তোমাদের বিবেকবুদ্ধির 

অভাব বুঝিয়া- এক কথায় তোমাদিগকে 

অসার ও অকম্মণ্য উপলবি করিয়া_-তোমাদের 

অমূল্য রত্র অন্তে লুণ্ন করিবার জন্ত চেষ্টাশীল। 

এ সময় আর তোমাদের অপদার্থেব মত 

নিশ্চিন্ত থাকা কোনোক্রমেই কর্তব্য নহে। 

মিসর দেশের “মামি'র অর্থাৎ বহু সহস্র বৎসর 

ধরিয়া ওষধবিশেষ রক্ষিত মৃতদেহের কথ। 

শুনিক্াছকি? আধূর্ধেদের উৎকৃষ্ট ভেষজ 

গুলি বিজাতীয় চিকিৎসকের করতলগত হইলে 

আমাদগকেও যে ক্রমে মিসরবাসীর অবস্থ।র 

পড়িতে হইবে, তাহীতে আর সন্দেহ মাত্র 
নাই। তাই বলি, বৈগ্থ সম্তান, আর নিশ্চিন্ত 

থাকিও না, উঠ,__জাগ। জাগিয়৷ আবার 
প্রাচীন কালের শিক্ষালাভের জন্য সচেষ্ট হও, 

__অষ্টাঙ্গ আহুর্কেদের যথারীতি শিক্ষীলাভ , 

করিয়া,-_শুধু গ্রন্থ অধ্যয়ন নহে হাতে কলমে 

সে শিক্ষায় সাফল্য লাভ করিয়।--সকল বিষয়ে 

পারদর্শী হইয়া, চিকিংসার সকল অঙ্গের জ্ঞান- 
গর্বে তুমি গরীয়ান হইয়৷ উঠ, তোমার জাগবণে 

বিশ্বসংসার জাগরিত হউক,__দিগ্ধধুগণ মুখ 

রিত হইয়া তোমার জয়কীর্ভন করুক,_তুমি 
অন্তের নিকট অপরাজের-_-অক্ষয়-অমর হইয়া 

খাষিপ্রদর্শিত-পন্থায় সমগ্র বিশ্ববাসীর পূজ। 

পাইতে চেষ্টা কর-_ আযুর্বেেদের পুনরুন্নতির জন্য 

ইহাই প্রত্যেক বৈদ্যসস্তানের নিকট আমাদের 
এঁকাস্তিক অন্থুরোধ। ফল কথা, দেশের বড় 

ছুর্দিন__-এ দুর্দিনে আত্মরক্ষা করিতে হইলে 

আর আমার্দের অচেতন প্রায় থাকিলে চলিবে 

না,--উঠিতে হইবে-_জাগিতে হইবে__নিদ্রার 
অবসাদ একেবারে পরিহার করিতে হইবে। 

২০৭ 
আস ০ সা 

তাই আবার বলি বৈদ্য সন্তান, আর ঘুমাইও- 
না-_ঘুমের নেশা কাটাইয়া ফেল--উঠ - জাগে! 
জাগো জাগো । 

আর একটা কথা । এই কথাটা 

বলিয়াই আমাদের বক্তব্যের পরিসমাপ্তি করিব। 

অষ্টাঙ্গ আমুর্ব্বদের পুনরুন্নতির জন্য স্থানে স্থানে 

যে বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠা কথার কথা৷ বলিয়াছি, 

_-সে কথাটায় প্রত্যেক আযুর্বে্দীয়চিকিৎসক 

কে বিশেষ মনোৌধোগী হইতে হইবে__এ 

প্রস্তাবটা উপেক্ষার বিষয় নহে--উপেক্ষার 

হান্তে আস্য বিকাশ পূর্বক ইহা উড়াইয়! 
দিলে আর্য চিকিৎসার যে কিছুতেই পুনরুন্নতি 

ঘটিবে না-_ইা খাঁটি সত্য কথা৷ ॥ আধ্য চিকিৎ- 

সার অবনতির যতগুলি কারণ দেখাইয়াছি, 
তা” ছাড়া আর একটি কারণ সকলে জানেন 

কিন! জানিনা--সেইজন্য সে কথাটাও এ ক্ষেত্রে 
উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি। মহামান্ 

ইংবাঁজ রাঁজের কৃপায় যে সময় মেডিকেল 

কলেজের স্থাপনা হইল, সেই সময় মধুস্দন 
গুপ্তের দেখাদেখি অনেকে ডাক্তারি শিক্ষার 

জন্য ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ইহার ফলে 

আধুর্ধেদীয় চিকিৎসকগণের ব্যবসায় পরি- 

চালনায় বিদ্ব তে৷ ঘটিলই, তা+ ছাড়া এই সময় 

আরুর্বেদীর় গ্রন্থগুলির সমালোচনা! ও অনেক 

আযুর্ধেদীয় পুস্তকের ইংরাজী অন্ুরাদ পর্যযস্ত 

হইয়া গেল। এই সমালোচনা ও অনুবাদ 

কারীদিগের মধ্যে কোনে। একজন ডাক্তার 

তাহার প্রণীত হিন্দু মেটেরিয়। মেডিকার 
ভূমিকায় প্রকাশ করিলেন--“আমুর্বেদ 

অবৈজ্ঞানিক, ইহার ভিতর প্রত্যক্ষ 
ও পরিদর্শনযোগ্য কিছুই নাই।” সনাতন 

আযুর্ষধেদের গর্ব খর্ব করিবার জন্য এই সময় 
অনেকেই চেষ্টা করিতেছিলেন, এমনই সময় 
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এঁ ডাক্তাব মহাশয়েব এই উক্তি শাহাৰ 

বিলক্ষণ পোষকতা কবিল-_-দেশ ব্যাপিয়! 

রাষ্ট্র হইল-_”আবৃর্ধেদীয় চিকিৎসা ভ্রমাত্মক, 

এঁ চিকিংসকগণ চিকিৎসা কার্যে একান্তই 

অন্ুপযোগী--উহারা হাতুড়ে বা কোয়াক” কিন্ত 
আধ্র্বেোদ কিরূপ বিজ্ঞানসম্মতচিকিৎসা,_- 

ভাক্তাবদ্দিগেব মত আনাটমা পড়িয়, ফিজিও 

লজি শিখিয়া, সার্জীখিতে সুপগ্ডিত হইয়া এ 

চিকিৎসকগণ চিকিৎসা! কাধ্যে ব্রতী হইতেন 

কিন।-তাহা! স্থবিখ্য/ত ভাক্তাব ওযষাইজ 

প্রভৃতি অনেকেই স্বীকাৰ কবিয়াছেন। 

ডাক্তীব ওয়াইজ তাহাব প্রণীত »হিন্দু সিষ্টেম 
অব্ মেডিসিন নামক গ্রস্থেব ভূমিকা লিখিয়া- 

ছেন যে, "বীতিমত শবচ্ছেদ কবিয়া আুর্ববেদেব 

শাবীব স্থান লিখিত হইয়াছে ।” কিন্তু আবু- 
ে্বেদীয় চিকিৎপকদিগেব ভাগ্য বিপর্যয়ে দেশ- 

বাসীব রুচি এতই পরিবর্ঠিত যে, সে কথা 
শুনিবাব আব প্রয়োজনই নাউ । একজন 

ডাক্তাবেব কথায় আবুর্কেদীয় চিকিৎসকগণ যে 

হাতুড়ে বলিয়া পবিগণিত হইযাছেন, তাহাদের 
চিকিৎস! গ্রন্থ তাহাঁবই ফলে 078৫৮819 ভিন্ন 

আব কিছুই নভে । 

বাস্তবিক আমাদেব ছিল সব, কিন্ক এখন 

ধে লুপ্ত হইয়াছে । স্থৃতবং “ছিল বা আমাদেব 

গ্রন্থ মধ্যে. আছে এ কথা বলিয়া! আব নির্বাক 

থাকিলে চলিবে না, মেই অভাব পরিপৃবণেব 
জন্য ভারতেব নানাস্থানে আমাদিগকে আমু: 

বেেদীয় চিকিৎসাব বৈজ্ঞানিক সত্যত। উদঘাটন 

কবিয়া বিদ্যাপীঠ্েব স্থষ্টি একান্তই কবিতে 

হইবে । কলিকাতার অষ্ট[ঙ্গ আধূর্ধেদ বিগ্ভালয় 

ইহাব প্রথম পথ প্রদর্শন কবিয়াছে। যথারীতি 
আযানাটমী ও সার্জারির শিক্ষা দিয়া--আধু- 

ব্বেদীয় গ্রন্থ সকলকে সংক্ষেপ ও সহজ বোধ্য 

স্পা” পপ” পপ পপ 

ফু 

ভাবে প্রণয়ন পূর্বক ছাত্রশিক্ষার ব্যবস্থ। 
করিয়৷ এই বিদ্যালয়ে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ শিক্ষার 

বন্দোবস্ত হইয়াছে | মাধবকবেব নিদানে যে 
সকল কথাব উল্লেখ নাই, অথচ ষে সকল 

বিষয়েব অনুন্পেখ থাকিলে নিদান শিক্ষা সম্পূর্ণ 
হয় লা-_তাহ। বিস্তব শ্রম স্বীকাৰ পূর্বক সংগ্রহ 

কবিয়া বোগ বিনিশ্চয় নামক গ্রন্থ প্রণয়ন 

পূর্বক এই বিগ্যালয়েব ছাত্রগণকে বোগনিদান 
বুঝান হইতেছে । কুমাবতন্ত্র, বিষতন্ত্র শল্য 
তন্ত্র, শালাক্য তন্ত্র, দ্রব্যগুণ শিক্ষাব পুস্তক এই 

বিছ্ভালয হইতে ষেবপ ভাবে প্রকাশ কবা 

হইয়াছে, তাহা বর্তমানকাঁলে আবুর্ক্বেদ শিক্ষা 
পন্থা স্থবগম কবিবে বলিয়া মনে হয়। তবে 

বাঙ্গ'ল।ৰ একটি কবিতা আছে-_ 

"দেও কলঙ্ক আছে মৃণালে কণ্টক” 

সেইজন্য এ বিগ্ালয়েব বিধি-ব্যবস্থা যেরূপ 

অনুষ্ঠান লইয়া গঠিত, তাহা হয তো দোষশূন্য 
না হইতে পাবে। কিন্ক আযুর্ধেদের পুনরুন্- 

তির জন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্ভার সমন্বয় 

যে একান্তই আবশ্তক--সে পক্ষে বদি সন্দেহ 

না থকে-_তাহ। হইলে কলিকাতীব অষ্টাঙ্গ 

আবর্কেদ বিদ্যালয় কর্তৃক সে উদ্দেশ্ত যে সিদ্ধ 

হইনে, তাা স্রনিশ্চিত | যাহা হউক আমাদের 

মনে হয় আধূর্ধেদেধ পুনরুগ্নতিব জন্ত ভাবতের 

সকল স্থানেই অষ্টাঙ্গ আবুর্বেদ বিদ্যালয় 

প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। কলিকাতার অষ্টাঙগ 

আনুর্ধেদ বিগ্বালয়ের কর্তৃপক্ষপণেব যদি কোনো 

ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়া থাঁকে--প্রত্যেক বৈদ্য 
সন্তানের তাহ। দেখা ইয়! দেওয়া কর্তব্য । ফলে 

আমাদের কথ! হইতেছে-_-হে মহামহিম মহিমা- 
দ্িত-_সর্বজনবরেণ্য বৈদ্য চিকিৎসকগণ-- 

সনাতন আযুর্কেদকে রক্ষা করিবার জন্ত--- 

বৈরী সমাজেব অলীক রটনা-_আহ্মর্ষেদীয় 
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চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্মত নহে _এই মিথ্যা অপবাদ 

সমগ্র বিশ্ববাসীকে বুঝাইব।ব জন্য, জীব-কুশলা 
কাঁজ্ষী ফলমূল।শী সব্বত্যাগী আর্ধযঞ্থষি ম গুলীব 
বৈজ্ঞ।নিক মহিন! অক্ষুগ্র বাখিনাব জন্য,-_ভেদা 

ভেদ ভূলিয়।,-_-দ্বেষ হিংসা ত্য/গ কবিষা, স্বার্থ 

পবার্থ বিসঙ্জন সলিলে নিমচ্জিত কবিষা-- 

যাব যতট্রকু শক্তি আছে-_যাহাব যতটুকু 

ক্ষমতা আছে-_ষাহাৰ ঘতট্রকু সামর্থ আছে-_ 

বৈদ্য চিকিৎসাব পুনকন্নতিব বিখাট _বিশাল- 
যজ্ঞকুণ্ডে তাহাব আহুতি সম্পাদনে বৈদ্য নামেব 

মভিমা বক্ষাষ ধন্তমনা! হইযা জাতীষ গৌবব 

বক্ষ।য কৃতকৃতার্থ হও। তোমব! থে পুণাপুত কন্ম 
বাশি লইযা লোকহিতা'থ জন্মগ্রহণে একদিন 

বিশ্বববেণ্য হইযাছিলে,- ত্রদ্দাব ছিননশিবঃ 

সংযোজনে তোমাদেবই পুণ্যবীন্তি পূর্ববপুক্ষ 

একদিন যে যজ্ঞাংশ গ্রভণেব অধিকাঁবী হইবা- 

ছিলেন তোমাদেব চিকিৎস! গ্রন্থের প্রত্যে ক 

বৈজ্ঞানিক সত্যতা মম্মে মম্মে অনুভব কবিষা, 

রোগ নিবারণ কিসে হয়? ২০০৯ 

সমগ্র বিশ্ব যে তোমাদেব গর্ষে হিংসা প্রবণতা ষ 

তোমাদিগকে খর্ব কবিবাব অধিকবী__-এই 

খটি সগ্য কথা আব না বুঝিষ। নিশ্চিন্ত থাকিলে 

কিছুতেই ঢলিবিনা, সেইজন্য অনুবোধ কবিতেছি 

_ভেমদখ অধন্পতঠিত অবস্তা সন্দশনে ব্যাকুল 

হইবা তোমাদেব নিকট কবযোৌডে নিবেদন 
কবিঠেছি,__সমাঁজেব গৌববস্থল -_দেশেব আশা! 
ভবসা_সোদব প্রতিম বৈগ্যব্যবসাধীগণ+_ 

আব নিশ্চিন্ত থাকিও ন1,_উঠ, নিদ্রাব 

ঘোব পবিভাগ কব, জাগো, জাগো 

জাগো । দেশেব বড় ভ্রদ্িন-_ভাহা মনে 

কব, তোঁমবা কি ছিলে আব কি হইযাছ-__ 

তাঁহা মনে কব, _যাহা ছিলে__তাহা ফিব।ইযা 

আনিবাধ জন্য আবাঁব ব্ধপবিকব হও-_ 

সমবে তোমাদেব সুদিন 'আবাব নিশ্চই আসিবে 

_-সমযে তোমবা আবাব নিশ্টথই যাঁভা ছিলে, 

ভাঁভ| হইবে । তাই আবাব বলিতেছি-_-জাগো, 

জাগে, জাগে] । 

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন। 

রোগ নিবারণ কিসে হয়? 

জগদ্যাপী মহীসমবেব প্রচণ্ড দাবানল 

নির্বাপিত হইতে না হইতেই “ইন্ক্রুযেঞজা” 
নামক মহামাবী ভীষণভাবে সংহাব বার্ধ্য সাধন 

কবিতেছে। এই ভঙ্কব ব্যাধি ছাডা অন্তান্য 

ব্যাধিও এই সংহাবকাধ্যে সহায়ত কবিতেছে। 

পুর্ব্বে সংগ্রামে নিযুক্ত সকল জাতিই চেষ্টা 
কবিতেছিলেনু যে, কিসে সেই ভষঙ্কব লোকক্ষয- 

যান্তন--২ 

কাবী সমবানল নির্বীপিত হইযা জগতে শাস্তি 

স্থাপিত হয । সেই চেষ্টা যেমন আমেবিকা 

আসিষা যোগ দিলেন, তেমনি সকলেবই চেষ্ট। 

ফলবতী হইয়া! মহাযুদ্ধে লোকক্ষঘবন ব্যাপাঁব বন্ধ 
হইল । যুদ্ধে লৌকক্ষষ বন্ধ হইল, কিন্তু বোগে 
লৌকক্ষষ বন্ধ হইল কি? যেমন যুদ্ধেব ভীষণ 

সমস্তা লোকলে।চনে নৃত্য কবিতেছিল, তেমনি 



২১০ 
পপ আপ, পা শপ পপ | পপ আপ ৯ শপ ০০ 
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ব্যাধির আরও ভীষণতর অথবা সর্বাপেক্ষা | তিনি তাহার দারিত্র্ কষ্টে কাতর হইয়া দিন- 
ভীষণতম সমস্তা মধো মধ্যে আশার আশ পাত করিতেছেন। যিনি মধ্যবিত্ত লোক-- 

দিয়া ঘোরান্ধকারে বিত্যুচ্ছটার স্তায় অন্ধকারকে : তিনি কোথাও কৃষিকাধ্য-_কোথাীও বাণিজ্য-- 

আরও ঘনীভূত করিতেছে । আবার সকল ৃ কোথাও দাশ্তবৃত্তি প্রভৃতির দ্বারা এই খা 

দেশের লোৌক বদ্ধপরিকর হইয়া স্বাস্থ্যসমিতি দ্রব্যাির দুর্ম,ল্যের দিনে কোনরূপে পরিবারবর্গের 

গঠন প্রস্থৃতি কাধ্যের দ্বাবা মহামাবীর দাবদাহ , 

নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেছেন। কিন্ধ 

ভারত শুধুই নিশ্চেষ্ট । যুদ্ধেব সময় আমাদের 
সমাটকে সাহাব্য করিতে ইইবে বলিয়া ভরতেব 

অতুলনীয় রাজভক্তি যুদ্ধ সহাধ্যে জাগাইয়া ছিল। 
এখন সেই যুদ্ধ যেমনি ধন্ধ হইয়াছে, ভাবত 

তেমনি পুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্ত ঘুমীইলে 

আব চলিতেছে না। মৃহ্রা গভাব হুঞ্ষারে 

আমাদিগকে তাহাৰ হা গুবণীল। দেখাইতেছে । 

ইভাঁতেও যি আমরা প্রতিকাবের কে।ন উদ্যোগ 

না কার, তাহা হইপে পরিতাপের বিষয় 
নহে কি? দেশে চিকিৎসকেখ অভাব -বিশেষ 

| 

স্রচিকিংসকের | যিনি নিলে ভ হইয়া নিজের ' 

ভরণপোষণেব আনর্বোজন ও পরোপকার 

উভয় কার্ষয্ই করিতে পারেন এরূপ চিকিৎসক 

ত অত্যন্তই বিবল। উনার পুর্ব প্রবন্ধে 
এই মহামারীব কাবণ ও নিখাকরণেব 

উপায় আমার যৎসামান্ত জ্ঞীনমতে বিবৃত 

করিতে চেষ্টা করিয়াছি এবং ভাহাঁব সমূলে 

উৎপাটনের ব্যবস্থা যাহা শ্রভগব(ন হদ্দেশে 

থ|কিয়! দেখাইয়া! দিয়াছেন, তাহাই বর্ণনা করিতে 
গিয়া যদি কিছু ভ্রমপ্রনাদের কথা লিখিয়া 

থাকি, তাহ হইলে তাহ। তাহার প্রদর্শিত পন্থা 

ভাল করিয়া না দেখিয়া লেখনী চালনার 

ভ্রম মাত্র,_উহ1 পম্থার ভ্রম নয়। কিন্ত 

যাহাতে লোকে সুস্থভাবে থাকিয়। জীবন ধারণ 

করিতে সক্ষম হয়, কই এবিষয়ে নিস্বার্থ- 

ভাবে কে চেষ্টা করিতেছেন ? যিনি দরিদ্র, ১ শ্পীষ্পীসিসপোসপ শী 

গ্রাসাচ্ছাদন সংস্থান কবিয়া আব অন্ত কার্যের 

সময় পাইতেছেন না । আর ধাহার। ধনী-__ 

তাহারা অলসে, বিলাসে, খেলায়, নৃত্যগীতে, 

ব্যসনে এবং কেহ কেহ কতই কুরুচিপূর্ণ কার্ষ্যে 

তাঁহাদের অগাধ ধন নিশ্চিন্ত মনে ব্যয় করিতে, 

ছেন। কেহ কাহাকেও বাঁধা দিতে নাই। 

কোথাও চালক নাই, সকলেই স্বাধীনভাবে 

যথেচ্ছ চলিতেছেন। 1যনি চিকিৎসক- তাহার 

দ্বারাই এই দ্রদ্দিনে বেশী উপকাবেখ সম্ভাবনা | 

কিন্থ তিনিও ষথাসস্তব অর্থসংগ্রহ দ্বারা নিজেকে 

ধনী কবিবাব জন্য “চবক” “সুশ্রুত” প্রস্থতি গ্রস্থ 

কথিত চিকিৎসকের গুণকে উপেক্ষা করিয়া মনুষ্য 

জীবনের পনুমুল্য সনয় অযথা ব্যয় করিতেছেন । 

অন্ঠান্ত ব্যবসারীদের ত কথাই নাই। কিসে 
অন্যকে বঞ্চনা! কখিয়। নিজে প্রভূত ধনের 

আঁধকারী হইব --মন্তান্ত ব্যবসারীদিগের শুধু 

তাহ।বই চেষ্টা ! পুর্বে লোকে এইরূপ ধন- 

লালসার ব্যাকুল হৃইয়া৷ কর্তব্য বিস্থৃত হইত 

না। বিষয়-বাঁসনা-বিষ লোককে এত জর্জরিত 

করিতে পারে নাই। রামায়ণে মহামুনি 

বান্সিকী অযোধ্যাবাসীর বর্ণনকালে অযোধ্যা- 

বাসীর দুইটি গুণকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া- 

ছিলেন-_ প্রথম কেহ কাহারও অপেক্ষ৷ বেশী 
ধনী হইত না-_সকলেই সমভাবে ধনী ছিল 

এবং ইহাতেই তাহারা সুখী ছিল; দ্বিতীয়-- 

তাহার! কার্ধ্যক্ষেত্রে কর্তব্য নিপ্ধারণ তৎক্ষণাৎ 

করিতে পারিত। আমাদের এই ছুইটিরই 
অভাব। সমাজের নেত৷ ব্রাহ্মণ অত্যন্ত লোভী, 
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০ তত 

“অসন্তষ্ট। দ্বিজ। নষ্টা” ধলিয়। ব্রহ্ষণ নষ্ট হওয়ার 

অন্তান্ত জাতিও নষ্ট হইয়াছে । ফলে পাশ্চাত্যান- 

করণ আমাদের কেবল দোৌষভাগেরই হইয়াছে, 

গুণভাগের হয় নাই। তাহাদের মত আমর! 

ঈশ্বরকে ভুলিয়াছি, ধশ্মকে ভূলিয়াছি এবং সব 
ছাঁড়িয়। এক সংসারকে চিনিয়াছি। 

-প্পপীস্পিপসপ জে শপে পিপি পি পাপা | পাশ সপ পপপাপপীপাপপসাসপ শা স্পসপ্ পপ সপ পে শা 

হন, তবে তাহারা চিকিৎস। ছারা পরোপকার 

কি প্রকারে করিবেন? এখনকার দিনে 

পরোপকারের কথা বলিলে লোকে গান্রে 

নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে। 

চিকিৎসকের এখন প্রথম দৃষ্টি অর্থে । সেই 
কিন্তু ' অর্ধেপার্জনের পথ প্রসার করিতে যদি 

স্পা ্ীস্পীীপীলি সস্ীপসপপপপাস পি 

তাহাদের মত কর্তন্যনিষ্ঠা, বিপদে কর্তব্যাবধারণ | রোগীকে কষ্ট পাইতে হয়, রোগ বেশী দিন 
ও তন্ুথে চেষ্টা, একতা, পরোপকাঁর, দয়। | (ভাগ করিতে হয় ও রোগীর ভন্ত গ্ৃহস্বমীকে 
প্রসৃতি কোন সদ্গুণের অনুকরণ করি না। | সর্ধস্বাস্ত হইতে হয়, তবে চিকিৎসকের কর্তব্য 

যিনি ব্যবহারজীবী, তিনি তীঁভার উচ্চশিক্ষা ! কি হইল? ফলকথা এখনকার অনেক 
ও পরিমাজ্জিত বুদ্ধি দ্বারা কি করিয়া বেশী অর্থ | চিকিৎসকই যে *অর্থশোষণে তৎপর-_-একথা 

উপার্জন করিতে পারেন, কি কবিয়া অন্যকে | বলিলে অন্যায় হইবে না। পুর্বেকীর চিকিৎসক- 
বঞ্চনা কবিয়া নিজে ধনবান্ হইন্ে পারেন, | গণ কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহার 

তাহার চেয় নিমুক্ত। ধিনি বাণিজা করিতে- | একটী উদাহরণ দিতেছি । ৬গয়!ন।থ কবিরাজ 

ছেন--তিনি তাহার ঘ্বতাঁদি পণাদ্রব্যে লোকের ৰ আমাদের দেশে মুরশিদানাদ জেলায় কান্দী মহু- 

প্রাণচানিকর বিষাক্ত দ্ৰাদি লৌকেব অন্ঞাত- 

সারে ও অলক্ষিতে মিশ্রিত করিয়া ধনী হইবার 

চেষ্টায় দ্বিধ। বোধ করিতেছেন না । চিকিৎসক 

মহোদয়গণগ হিনি বিশেষ ও উদ্চথিক্ষ। পাই) 
ছেন, তিনিও অর্থের দাঁস হইয়া কত অনর্থ সাধন 

করিতেছেন । বিন। দশনীতে চিকিৎসার বিজ্ঞাপন 

ছাপাইঘা; নিজেব কুতিত্বেব ঢাক বাজা ইয়া, 

কত প্রকারে নানাবিধ বিজ্ঞাপনের জাল 

বিস্তার করিয়া রোগক।তর-জ্ঞানশূন্ত বোগীকে 

-_কুরঙ্গকে বংশীবাদন দ্র! লব্ধ করার ন্তায় 
নিজের জালে ফেলিয়! অবাধে এশ্বধ্যবান্ হইতে- 
ছেন। চিকিৎসকের মোটর গাড়ী, কলিকাঁতা'র 

প্রশস্ত রাজপথের উপর বুহদট্রালিকা প্রভৃতি 
বহুবায়সাধ্য ব্যাপারের আয়োজন না হইলে 

তীহার ১৬২ টাঁকা ৩২২ টাঁকা বা তদৃদ্ধ দর্শনীর 
উপায় হয় না। কিন্তু আমাদের এই দরিদ্র 
ভারতে কতদিন এইরূপ চুলিবে! চিকিৎসক- 
গণও যদি এই ভীষণভাবে অর্থ সংগ্রহে তৎপর 

সপ 

পা শসা পাস 

কুনার অন্তর্গত পাঁরুলিয়! গ্রামে একজন বিখাত 

আমূর্কেপীর চিকিৎসক ছিলেন। তাহার গুরু 

স্বর্গীয় গঙ্গাধরের ন্যায় তাঁহার পাচন চিকিৎসা- 
টাই বেশী ছিলা কাজেই চিকিৎসার কম 

খরচ পড়িত ও বহুলোকে তীহাব দ্বারা চিকিৎ- 

সিত হইতে পারিত। আমাব পিতা! ৬বরদা 

প্রসাদ রারকে তিনি তীহ্ার মৃত্যুর পুর্বে জীর্ণ 
জ্বরের চিকিৎসা করেন। জীর্ণজরের সহিত 

শোথ-প্রীহা প্রন্থতি উপসর্গও জুটিয়াছিল। 

তাঁহার চিকিৎসার ভার গ্রহণের পূর্বে কবি- 
রাঁজ মহাশয় বলিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি 

ছয় মাস কাঁল বাচিবেন, যদি তাহার বেশী 

বীচেন, তবে আরোগ্যের সম্ভব। চতুর্গ মাসে 

রোগ প্রায় চৌদ্দ আনা উপশম হইয়া আসে। 

কিন্ত একদিন আবার জর বৃদ্ধি হইয়া ক্রমশঃ 
পূর্ব্ব লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইল এবং তাঁহাকে 
ছয় মাসের মধ্যে কালগ্রাসে পতিত করিল । 

এইরূপ কঠিন রোগের চিকিৎসায় ২ প্রকার 



২১২ আয়ুর্ধ্বেদ__ফাল্গুন, ১৩২৫। [৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 
বি পপি মা সপপপসপি স্পা শপ শশ শপ স্ শপ পেপসি | পাপা পাশ শপ ক, ০ 

পাচন, ১টি অবলেহ্, ১টি বড়ি ও পঞ্চামৃত | চিকিৎসক সমাজের এই এক দিন! এ সকল 

লৌহ ব্যবহার কবিতে হইত। কিন্ধু তাহাতে : খরচ ছাঁড়া মহা! আঁড়ম্বরযুক্ত বিজ্ঞাপন দেওয়ার 

মাসিক ৬২ টাকাঁব বেশী ব্যয় পাঁড়ত না । | বিশেষ খরচ আছে, তাহাও কিন্তু ওষধের মূল্য 
তাহার যে মাসে মৃত্যু হয়, তাহার পর্বের ১ ূ বুদ্ধি দ্বার রোগীর উপরেই পড়ে । তাশ্ছাড়। 

মাসের ওষধের দাম বাঁকী ছিল। .আঁমি উহা ূ বৃহদট্টালিকার ব্যয় ভার। অবশ্তই চিকিৎসকের 
আন্দাজ কবি ৪২ টীকা পিতৃদেবেব মৃত্যুব | জীবিকা নির্বাহের কাধ্যে অর্থ আবশ্তক, কিন্তু 

পর দিতে গেলে তিনি লইলেন না। যখন | এ সকল নিয়ম অবলম্বনে ও কঠোর হইয়া অর্থ 

আমি বলিলাম,_-“তবে আমাব পিতদেব কি ;সংগ্রহকেই মুখ্য উদ্দেশ্ঠ এবং চিকিৎস৷ দ্বারা রোগীর 

প্রকারে আপনাব খণমুক্ত হইবেন” ? তখন | যন্ত্রণা উপশমকে গৌণ উদ্দেস্ত করিলে কি আমুর্বেদ 

তাহাতে তিনি উত্তব করিলেন,_-“উহা ! শাস্ত্র কথিত চিকিৎসকের গুণ রক্ষিত হয়? 

কাহাকেও দন করিয়। দেন, আমি মৃত ব্যক্তির ৰ প্রাতঃম্মবণীয় ৬গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয় এক- 

ওষধের দাম লই না” সেই চিকিৎসক আর বাব একটা বিগ্যার্থীর শিরঃশূল একটা মুষ্টিযোগ 
এখনক!ব চিকিৎসক 1 এখনকাব চিকিৎসক দ্বাবা আরোগ্য কবেন, তজ্জন্ত তাহাকে কয়েক 

রোগীর বাড়ী গিয়া দেখিলেন তাহাৰ আগমনের , আনা পয়সা মাত্র খরচ করিতে হয়। এক 

পুর্ববেই রোগী পরঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার ধনীর এ পীড়া হওয়ায় সেই কয় পয়সার ওষধেই 
আত্মীয় স্বজন কাঁদিতেছে, সেই সমর কিন্তুতিনি সেই বোগ আবাম করিয়া তাহার নিকট ৫০০২ 

তাহাব দর্শনীর টাকাটা আঁদাষ না করিয়া । টাকা লন। এখনকাৰ কবিরাজ মহাঁশয়েব। 

যাইবেন না। ৬্গয়ানাথ কবিবাজ মহাশর ূ আমাদের দেশের বিলাস-ব্যসন-তৎপর পরোপ- 

| 

বড়লোকের! পাক্কী পাঠালে পাঙ্কীতে সোগী । কাব-পরাজ্বুখ, ঈশ্ববের দরিদ্র মুক্তির সেবা- 

দেখিতে যাইতেন। পল্লীগ্রামে রাপ্তা ভ।ল না । বিমুখ ও গবর্বা ধনীব নিকট হইতে অজস্র অর্থ 

থাকায় ঘোড়ার গাড়ী যাতায়াত কবিতে পাবে | গ্রহণ করুন, তাহাতে ক্ষতি নাই, ববং ভালই 

না। তিনি জ্বড়ি গাড়ীও বাখেন নাই । নিকটে | কিন্তু সেই অর্থ নিজ ভোগ-বিলাসে বায় ন। 

চিকিংসা করিতে হইলে পদরজেই গুঁধধের , করিয়া, দবিদ্রকে মকাতরে চিকিৎসা! ও উষধাদি 

ব্যাগটি হাতে লয়। যাইতেন। দূরে হইলে পুলি | দান করুন। ৬গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়কে 

করিরা যাইতেন, যদি কেহ বলিত আপনি পাঙ্কী | এক ব্যক্তি বলিলেন--“মহ।শয় এই কয় পয়সার 

করিয়। যান না কেন ?--তাভাতে বলিতেন ; ওষধে আপনি ধনীর নিকট অত টাকা কেন 

_পমামার রোগীর বেশী পয়সা খরচ তইবে, , লঈলেন ?” তাহাতে তিনি বলিলেন-_“্বাবা, 
পান্কী ভাঁড় তো রোগীর নিকট হইতেই আদায় ' আজকাল ধনীর! চিকিৎসককে কোন প্রকারে 

হপ্র। যদি আমি পাক্ষাতে যাতায়াত করি, সাহাষ্য করেন না, ঘদি উহার নিকট অত টাকা 

তাহা! হইলে অনেক গরাব আমায় ডাকিতে | না লইব - তবে জয়মঙ্গলরস, বসম্তকুস্থমাকর রস, 
পারিবে না|” চিকিৎসক সমাজের সেই এক ূ স্বর্ণ পর্পটিপ্রভৃতি বন্ুমূল্য $ষধাদি দ্বারা কোথাও 

দিন, আর আজকাপকাব মোটর গাড়ী চড়া | নিনামূল্যে, কোথাও, স্বল্পমূল্যে গরীবের ও মধ্য- 
জুড়ি গাড়ী চড়া, দীর্ঘদর্শনী গ্রহণ করা । বিভ্ত লোকেবকি প্রকারে চিকিৎসা করিব ?” 

শপ পপ শপ শপ 
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সূর্য্য সহশ্র সহস্র কর বিস্তাব পূর্বক | শরৎ ডাক্তার থাকিত, তবে আমার ছেলেটার 

পৃথিবী হইতে জলরূপ কর গ্রহণ করিয়া বর্ধা- | এই প্রবল ব্যাধিতে এইরূপ বিষম সঙ্কটে 

কালে লোকের হিতসাধন জন্ত নিজে আকাশে | পড়িতে হইত না 1” এইরূপ চিন্তা করিতে 

কিছু না রাখিয়া সমস্তই অর্পণ করেন “পরোপ- | করিতে 'তিনি বসিয়া দেয়ালে কেলান দিয়া 

কারায় সতাং জীবনম” _ এই কথা মনে করিয়া ; একটু তন্দাবেশে পড়িলেন এবং সেই সময় 
কুূর্যযদেবকে সমস্ত আরোগ্যের নিদান জানিয়া, ; দেখিতে পাইলেন যে, ৬শরৎ তাহার সম্মুখে 

তাহাকে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ মূর্তি ধারণ! করিয়া, : দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, “ভট্টাচার্য মহাশয়, 

তাভার উদাহরণ গ্রহণ পূর্র্বক চিকিৎসকগণ ; আমাকে কেন ডাকিলেন? আমার আসিতে 

চিকিৎসাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। তাহার ফলে | বড়ই কষ্ট হইল, দেখুন আমি আর এসংসারে 

ভারতেব বহু দুঃখ মোচন করিতে পারিয়া | নাই--তা” আপনার। জানেন, তবুও আমাকে 

ইহুকালে ও পরকালে উভতপ্ন লোকেই স্থুখৈশ্বর্যা | ডাকিলেন কেন? মার দেখুন, এখন আমি 

ভোগ করিতে সক্ষম হইবেন । চিকিৎসা করি না, আমার কাছে ওষধাদিও 

আমার ভ্রাতা ৬শরৎ চন্দ্র রায়_ন্বগায় | নাই যে আপনার ছেলেকে দিব। আচ্ছা 

ভেমচন্ত্র সেন এম, এ, এম,ডি, মহাশয়ের একটা : যখন আসিয়াছি--তখন এক কাজ করুন-_এই 
উপযুক্ত ছাত্র ছিলেন। তিনি গরীবদের বিনা- | গৃহের কোণে একটা শিশি আছে, উহ্বাতে এক- 
পয়সায় ওষধ ত দিতেনই, তা” ছাড়। বিন। মুল্যে | শিশি জল পুরুন ও উহার কতকটা তিনবার 

ভাল সাগু-বালি প্রল্ুতি পথোর দ্রব্য দিতেন । | আপনাব ছেলেকে থা ওয়াইয়। দেন, জর সারিয়া 

শীতকালে একটা প্রহ্থতির চিকিৎসায় নিজের | যাইবে ।” বলির! সেই মুর্তি অন্তহিত হইল । 

স্বাস্থ্কে উপেক্ষা করিয়া দিবারাত্রি পবিশ্রম | ভট্টাচার্য্য মহাশয় জাগিয়া উঠিয়া তাহার 

করায় নিজে নিউমোনিয়াগ্রস্ত হইয়া অকালে স্ত্রীকে সব কথা বলিলেন এবং একটা শিশিও 

৩৬ বংসর বয়সে স্বর্গধামে গমন করেন। | ঘরের কোণে দেখিলেন। উহা জুল পূর্ণ 

স্বাভার পরোপকার বৃত্তি মৃত্যার পরও কিরূপে , করিয়। সেই জল প্রথমবার দিবা মাত্র ছেলেটির 

তাহাকে চালিত করিয়াছিল-_তাহ1 নিয়ের | ছট্ফটানি কমিয়া গেল। আর ছুইবার 

সত্য ঘটনায় প্রকাশ পাইবে। দেওয়ার পর সে ঘৃমাইয়া গেল। প্রাতে 

আমাদের পুরোহিত শ্রীযুক্ত হৃষিকেশ ! চিকিৎসক আসিয়া নাড়ীতে জবর নাই দেখি- 

ভট্টাচার্য্য, ইনি আপনাদের আযুর্ধ্বেদের এক- | লেন। তাহার পর সে দিন আর জ্বর আসিল 

জন গ্রাহক। একদিন তাহার জোষ্ঠ পুল্রেব | না, তৃতীয় দিনে অন্নপথা দেওয়া হইল। এখন 

প্রবল জবর হয় । তখন রাত্রি ৯টা. ছেলেটি | এই ঘটনাট কি ভাবে হইল, তাহ! চিন্তাশীল 

জরের যাতনায় ছট্ৃফট্ করিতে থাকে । পিতা : ব্যক্তিরা চিন্তা করিয়া দেখুন। যখন আমরা 
পুলের অবস্থায় কাতর হইয়া চিকিৎসক | এই সংসার হইতে চলিয়া যাইব, তখন আমাদের 
ডাকিতে পাঠান। তীহাকে পাওয়৷ গেল না। | সঙ্গে কিছুই যাইবে না। ধর্ম ও অধর্্ম যাইবে__- 
তখন তিনি বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া মনে মনে কাতর | পাঁপ পৃণ্য যাইবে । আমরা যখন সকলেই 
ভাবে চিন্তা করিতে লাগিপেন-_-“আজ যদি | স্থখ ইচ্ছা করি, তখন পরকালের সুখ ইচ্ছা পপ পাপ পপ পপ সী পাপ পাপা 
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কেন করি না! বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, এই 

ংসারকে সার জানিয়া, কেবল অর্থ সংগ্রহ- 

তৎপর হইয়া অধন্মকে অবলম্বন করি ও 

ধন্মকে ত্যাগ করি। ধর্ম যে আমাদের পর- 

কালের পথপ্রদর্ণক ও স্থখেব আবাস স্থল- 

নির্ণয়কারী, -সে বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে 

পারে না। শাস্ত্রে কথিত আছে। 

ধনানি ভূমৌ পশবশ্চ গোষ্ে 

নারী গৃহদ্বারে জনাঃ শ্মশানে । 

দেহশ্চিতায়াং পরলোকমার্গে 

ধর্মান্থুগো গচ্ছতি জীব এক: ॥ 

ধন এই পৃথিবীতে পড়িয়া রহিবে। অশ্ব-গজ-গো 

--তাহা তাহাদের স্থানে রভিবে। প্রাণ প্রিয়া 

পরী গ্ৃহদ্বার পর্যান্ত যাইবেন। এই যে এত 

সাধের দেহ তাভাও চিতায় দগ্ধ হইবে, সঙ্গে 

কিছুই যাইবে না । এক ধর্ম জীবের পরলোক 
মার্গে অগ্রে আগ্রে যাইবে। , 

রোগের আদি কাবণ অধর্ম। সেই 

রোগের যিনি চিকিৎসা! করিবেন--তিনি যদি 

ধন্শীকে অবলম্বন না করেন, তাবে কোন্ বলে 

তিনি রোগীর রোগ অপনয়ন কর্রিবেন? 
এই তো গেল চিকিৎসকের কর্তব্য । এখন 

বাহার! চিকিৎসিত হইতেছেন বা বীাহাদের 

চিকিৎসিত হইবার আবশ্তক আছে, তাভাদের 

কর্তব্য কি? রোগ সকল প্রাদ্ভূতি হইলে 
মানবদিগের তপন্তা, উপবাস, অধ্যয়ন, ব্রত ও 

আয়ুর্ধবেদ-_ফাল্তন, ১৩২৫। 
সাপ শী সদ পর ০৫ পপ সপ সপ ক পপ | শী 

[ ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 
পপি সা জপ পপ পপ আত পপ ১ সস পি | শি সপ ফী 

অপর।ধীর দণ্ড বিধান নিবারণ করিতে পারে 
না-181)0281500 01 14৮ 15 150 90089, 

সেইরূপ প্রাকৃতিক নিযনমের উল্লজ্ঘন করিলে 
রোগ অনিবার্য । তবে অন্ন অল্প অনিয়মে 

রোগ হয় না। প্প্রাপ্তে কালে গো যথা--” 

অনিয়ম করিতে করিতে স্বাস্থাভঙ্গ হয় ও 

রোগ আক্রমণ করিয়া আযু হ্রাস করিয়া 

ফেলে। সেই জন্য আমাদের সকলকে 

প্রাকৃতিক নিয়মে চলা উচিত ও কিসে রোগ 
হয়,কি করিলে রোগের ভাত হইতে রক্ষা 

পাওয়া যার__স্বাস্থ্যরক্ষার এসব নিয়মগুলি জানা 

চাই। রোগ হইলে তাহার চিকিৎসা করা 

অপেক্ষা রোগ হইতে ন! দে ওয়াই শ্রেয়ঃ | পুর্বে- 
কার লোকেরা নিয়মে থাকিতেন মিতাহার 

করিতেন পৃর্বেব আহার সম্পূর্ণ জীর্ণ না হইলে 
পুনরায় আচার কবিতেন না । অধিকাংশই 
একাহার করিতেন, ব্রহ্মচর্য্য পালন অর্থাৎ 

বীর্ষ্য ধারণ করিতেন, একাদশী, অমাবন্তা, 
পূর্ণিমা প্রভৃতিতে উপবান করিয়া পাকস্থালীকে 
বিশ্রাম দিতেন। অমেধ্য অথাগ্ভ আহার, যাহার 

তাহার হাতে আহার--এসব করিতেন না, দেব 

সেবা, ব্রাঙ্গণে ও গুরুজনে ভক্তি, সাত্বিক 

ভোজন ও সর্বদ। ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া 

নীরোগে দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া ইহকালের 

ও পরকালের উভয় কালের সুখ ভোগ করি- 

চিকিংপককে সম্মান করিতেন। তেন। 

আঘুর বিস্ব উপস্থিত হয়। এই রোগ যাহাতে | এখন তাহার বিপরীত হ্ইয়াছে। তাই জরা 

দেহে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহাই প্রথমে 1 ব্যাধি প্রভৃতি আসিয়া অকলে লোককে কাল 

চেষ্টা করা উচিত। এ সম্বন্ধে পৌবমাসের |] গ্রাসে পাতিত করিতেছে । এখন এ বিষয়ে 

প্রবন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে । সেই কর্তব্য কি? আগে সামান্ত সামান্ত রোগ 

সকল নিয়ম পালন করিলে রোগা ক্রমণের | বাড়ীর গ্ৃহিণীরা নিজেরা জানিত-মুষ্টিযোগ 

আশঙ্কা খুব কম থাকে । রাজ নিয়মের ব্যবস্থা | দ্বারা আরাম করিতেন। এমন কি, কখনও 

(আইন ) অমান্ত করিলে, উহার অক্ঞানতা, | কখনও চিকিৎসক ন1 পাওয়া গেলে, তাহারা 
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কঠিন কঠিন রোগও আরাম করিতেন। কিন্ত 
এখন ছেলের সামান্ত মাথ! ধরিলেই ছেলের 

মা ডাক্তার ডাকিলেন, তিনি আসিয়া কতক 

গুলা উগ্রবীরধ্য ওঁধধ ব্যবহার করাইয়া শরীরকে 

আরও খারাপ করিয়া দিলেন। উপবাস 
তো এখন উঠিয়াই গিয়াছে । “জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং 

পথ্যম্”--একথা বলিলে লোকে হাসে । আমরা 

একটু কষ্ট সহ করিতে পারি না। 
এখনকার দিনে নবজ্বরে অবাধে ছুগ্ধ পান 

করার ফলে আতিপারিক বিকার অর্থাৎ 

টাইফএডকে আহ্বান কর! হয় মাত্র। 

একবার আমার কোন বন্ধুব ছেলে কাসিতে 

বড় কষ্ট পাইতেছিলেন, তাহাকে বলিলাম 

বাসক গাছের ছাল-_মূলের ছাল ও পাতা-_ 
(যাহাকে ত্রিবাসক বলে) জলে সিদ্ধ করিয়া 

ছেলেটিকে খাওয়ান, তাহাতে তিনি বলিলেন,_ 

“কে অত হাঙ্গাম করে? একটা সিরাপ অব 

বাসক কিনিয়া লইয়! খাওয়াই । “ তিনি অবাধে 

॥০ আনা পয়সা খরচ করিলেন, কিন্ধ তাহ 

অপেক্ষা অধিক উপকারী টাটকা বাসকের 

ফাণ্ট তৈয়ার করাইন্না খাওয়াইলেন না। 

আর এক বন্ধু উহা বাবহার করিয়া বিশেষ ফপ 

পাইয়া সকলকে বলিলেন,_-এখন আমার বাসক 

গাছে পাত! গজাইতে পায় না। আমার 

বাসক গাছটি দেখিলে মনে হয়--যেন পরোপকা-- 

রার্থে সে জীর্ণশীর্ণ হইয়৷ ক্রমশঃ প্রাণ হারাইতে 

বসিয়াছে | বাসক গাছটি এখন প্রমাণ করি- 

তেছে যে-_ 

বাসায়াং বিদ্ভমানায়াং আশাগ্াং জীবিতন্ত চ। 

রক্তপিত্তী ক্ষয়ী কাসী কিমর্থ মবসীদতি ॥ 

পপ পি 

টি 

ফলকথা, সকলকেই মোটামুটি রোগের 

চিকিৎসা জানিতে হইবে। গাছ গাছড়া 
কতকগুলি চিনিতে হইবে । নিজের ঘরের 

পাশে, আঙ্গিনায় বা বাগানে কতকগুলি 

মত্যাবপ্তক ভেম্কজ বুক্ষলতাদি লাগাইতে 
হইবে । রোগ নিবারণের জন্ত রসায়ন ব্যব- 

হাব করিতে হয়, খতু হরীতকী তন্মধ্যে সুলভ 

ও প্রশস্ত রসায়ন জানিয়া যাহারা! রোগ প্রবণ, 

তাহারা উহা ব্যবহার করিতে যত্ববান 

হইবেন। কি পরিমাণে উহার ব্যবহার 
করিতে হয়। সম্পাদক মহাশয় এইখানে ফুট 

নোটে তাহার প্রকাশ করিলে বড় ভাল হয়। 

খতুহরীতকী যে খতুতে যে দ্রব্যের সহিত সেব্য 

নিম্নের প্লোকে কথিত হইয়াছে 

সিন্ধুখ-শর্করা শুষ্ঠ-কণা মধু গু়ৈঃ ক্রমাৎ। 
বর্ষাদিস্বভয়া সেব্যা রসায়নগুণৈষিণা ॥ 

বাড়ীর নিকট নিম্ব, বেল, তুলসী, কণ্টকারী, 
বাসক, গুলঞ্চ; অশ্বগন্ধা, ক্ষেতপাপড়া, দুর্ববা, 

কালমেঘ, আমরুল, আমলকী প্রভৃতি যেন 

রোপণ করিয়া রাখ! হয়। নিষ্বের অশেষ 

গুণ। আমার যে গোয়ালা গাভী দোহন করে, 

সে বৃদ্ধ হইয়াছে-_কিন্ত তাহার পিতার শরীর 

দেখিলে তাহাকে যুবা বলিয়া মনে হইবে। 

তাহার পিতা বলে-_তাহার কখন জর হয় না1। 

একদিন তাহার গামছার একটু কোন অংশে 

সবুজবর্ণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ”“ওরূপ 

কেন?” তাহাতে সে বলিল পচৈত্রমাসের প্রথম 

পনর দিন নিমপাতার রস খাই বলিয়া, এ রস 
নিঙড়াইতে এরূপ হইয়াছে। বেশী পাই না 
বলিয়া পোয়াটাক ধারোষ্ গব্য দুগ্ধ ইহার 

স্পা | আপি পাপ অপ আন শপ সপ | অপ সা বক || পপ সপ শপ উপসপ , অ এই-  পা সজল টি 

খতু হরীতকী সেবনাকাঙ্জিগণ প্রথমে দুই আন! হইতে আরম্ভ করিয়া! ১ সপ্তাহ সেবনের পর প্রতি- 

দিন এক আনা হিসাবে বাড়াইয়। অর্ধতোলা পথ্যন্ত ব্যবহার করিবেন। আং সং। 



২১৬ আয়ুর্ধেদ-__ফাল্তন, ১৩২৫। | ৩ষ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 
চিজ জিন ্ সে 

পর পান করি, তাহার ফলে আমি সমস্ত বংসর | করা হউক এবং তাহাতে যে বিষয় ধিনি ভাল 

বেশ ভাল থাকি” এক সপবিষচিকিৎসক ৷ জানেন তাহা লিখুন। সকল গৃহস্থই “আযুর্ব্বগ” 
আমাকে বলেন ষে, প্রত্যহ কিছু কিছুনিম্ব | বা অন্ত কোন ভাল সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা 

পাতা খাইয়া যখন গায়ে নিমের গন্ধ হইবে, | মাসিক চিকিৎসা বিষয়ক পত্রিক। গ্রহণ করুন 

তখন আর সর্পবিষ দেহে বিষক্রিয়া অত্য্সই । ও পরিবারের সকলে উহা! পড়ুন ও তদনুযায়ী 
করিবে, তাহাতে প্রাণহানি হইবে না। । কার্য্য করুন। শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন 

দেশের কবিরাজগণ সকলে মিলিয় চর- ূ মহাশয় যে প্রণালাতে সরল পদ্ছে নানারোগের 

কোক্ত ভাবে এক বিবাট সভা কবিয়া স্থির সরল চিকিৎসা প্রণালা “আবুর্বেদে” প্রকাশ 

করুন যে, কি উপাঞে বর্তমান রোগ সকলের | করিতেছেন, এরূপ অন্তান্ত কবিরাজেরা ও 

হাত হইতে ভারতবাসী রক্ষা পাল্প। তাহা করুন এবং উহা! বালকবালিকাদদের কগিস্থ্ 

তাহার প্রধান প্রধান সংবাদ পত্রে প্রকাশ ৷ করান। বড়ই দুঃখের বিষয় যে “আয়ুর্বেদ” 

করুন। “আধুর্কেদের” মত মাসিক পত্রিক! কাগজে সকলে লেখেন শা বা তাহার বিস্তারের 

আরও প্রকাশিত হউক, মুল্য যথা সম্ভব কম চেষ্টা করেন না। 

শ্লীসতীশ চন্দ্র রায়ু। ( চট্টোপাধ্যায় ) বি, এল্। 
এ সি 

বাঙ্গালীর ভগ্রস্থাস্থ্য । 
চক 595 সপ শসজ-উ 

দেখা যাইতেছে, দিন দিন বাঙ্গালী, জীবন 'নস্থিচন্ম্সাব, সার্ধ ত্রিহস্ত পরিমিত বাঁঙ্গালীকে 

গ্রামে অধিকাংশ জাতি হইতেই অধঃপতিত দেখিয়া যুগপৎ হাস্ত ও বিষাঁদেব উদ্রেক হয়। 

হইয়া যাইতেছে । স্বাঙ্থ্যের বিষয়েও একথা বৈষম্যধারণা হান্তেব স্থষ্টি করে এবং অধঃ- 

সমীচীন হইঞ্জ পড়িঘাছে। “মাবূর্ক্দ” যখন পতনের স্বতি-অশ্র টানিয়া আনে। 

স্বাস্থালোচনার পত্র, তখন আমরা ইহাতে বাঙ্গালীর এ অধঃপতন কেন হইল? 
বাঙ্গালীর এই স্বাস্থ্যেব অধঃপতনের বিষয়ই আমার বিশ্বীদ, পর-নির্ভরতা ইহাব প্রধানতম 

আলোচনা করিব। কারণ। ষেজাতি হুইশত বৎসরেরও অধিক 

যে জাতি একদিন মভাঁবথ মহাবীরগণকে | কাল পরমুখাপেক্ষী, তাহার জাতীয় প্রাণ থে 

বক্ষে স্থান দিয় ধন্য হইয়াছিল; কুরুক্ষেত্র | ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতব হইয়া যাইবে । ইহা! খুব 

সমবেতিহাস যে জাতির বীবত্বের চরম নিদর্শন ) | স্বাভাবিক । আত্মবক্ষার শক্তি তাহাৰ 

সেজাতি আজ কত নিক্নে ভাবিলে হুঃখে ম্রিয়- | কোথায়? একবাঁৰ বাঙ্গালী জাতির দিকে 

মান হইতে হয়্। আগেকার বাঙ্গালী-বীর- | চাহিয়া দেখুন দেখি? এ দেখুন-_কেরাণীকুল 

গণের সহিত তুলনা করিলে আধুনিক শীর্ণকায়, । ২০২ টাকা মাহিনার জন্য রেলে কয়লা দিবার 



শত বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ] বাঙ্গালীর ভগ্রস্থাস্থ্য | ২১৭ 
শী শী ই ০ জাগে ্ টি শাসন পপ, পপ সপ 

মত করিয়া তাড়াতাড়ি ৮ট! বাঁজিতে না! বাজিতে | দেখিতে শিখে । এই খাটো করিরা দেখা, 
আহার কোন রকমে সারিয়া! অর্দাশনে ময়ল। | এই আল্মশক্তিতে অবিশ্বাস, তাহার উন্নতির 
কোট গায়ে, ছেঁড়া জূতা পায়ে অফিসেব পানে | পথে অনতিক্রমণীয় বাধার সৃষ্টি করে। সে 
ছুটিতেছে। তাহাদের পঞ্জরগুলি গণনা কর! | বুঝে, সে দেখে,_-আমি ধরাধামে নগণ্য, ছোট, 
অনায়াস সাধ্য, অকালে পন্ককেশ তাহাদের | রাজাৰব জাতি অপেক্ষা নিকুষ্ট। রাজার 

মস্তক বিভূষিত করে, তাহাদের মাঁবতীয় শক্তি | জাঁতিব কাছে নমিত হওয়ায় রাজার জাঁতিরই 
কলম চালাঈতেই ব্যয়িত হইয়া যায়। ক্ষমতাব প্রাবল্য শ্বীরুত হয় এবং নিজে ভগ্ন 

আজিকাল আমর! খুব চাঁকরি ভক্ত বটে, | স্বাস্থ্যকে বরণ করিম! বাঙ্গালী হীনতাকে আশ্রয় 
তথাপি ভাবিতে গেলে চাকরি একাট নিকৃষ্ট | করে। 

কাজ। তাই সুপরিচিত সংস্কৃত শ্লোকে ভিক্ষার আধুনিক বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যভঙ্গের আবস্ত 

অগ্রে ইহাঁর স্থান নির্দেশ করা হইয়াছে । কিন্ত | বাল্যকাল হইতে । আগের দিনে যখন 

তথাপি মোটা মোটা চাকরিগুলি বাঙ্গালীর | বাঙ্গালীব সন ছিল -হিন্দুব গৌরব ছিল, 
নহে। বিলাঁত প্রত্যাগত ব! বিলাত সম্ভৃত মহা! ] ত্রাঙ্ঘণেব তপোব্ল ছিল, সেই দিনে বালককে 

পুরুষগণই তাহা! উপভোগ কবেন। বাঞ্ছ।লীর | কি স্থন্দরভাবে শিক্ষা! দেওয়ার বন্দোবস্ত ছিল ! 

সর্ক্বোচ্চ আশা_ হক্ম একট! ডেপুটী «1 সুন্নেক | গুর-গৃহে প্রথমতঃই চরিত্র শিক্ষা, ব্রহ্মচর্য্য পালন, 
হওয়া__নয় বড় জোর একটা হাইকোটের জজ. | পরে বিছ্বোপা্জন | ব্র্মচ্ধ্য শিক্ষাট| বাল্য 
হওয়া । হায়, হায়, যে নিজের ঘরে বন্দী, | কালেব একটা প্রকুষ্ট শিক্ষা ছিল। কাঁরণ 

নিজের অন্ন পরের হাতে খায় -_তা"'র কি | বীষ্যই উন্নত মনের অ্রষ্টা॥। স্ৃতবাং বীর্য্যকে 
মনের তেজ, দেহের বল থাকিতে পারে ! | কিরূপে বক্ষা কৰা যাইতে পারে তাহার, উপায় 
তা”র কেনন। শীর্ণ দেহ, উতৎসাহহীন মন, দমিত | আগেই জানা আনগ্তক | কিন্তু যখন হইতে 

আশা-_জীবনের প্রধান উপকরণ হইবে ? সে | বাঙ্গলী পরমুখাপেক্ষী হইল ; পবের ধর্ম, পরের 
কেননা পরের সেই 11)0124৬: এর এক | আদশ ভয়াবহ হইয়া যখন বাঙ্গালীর ঘাড়ে 

বিন্দু কপা পাইলে নিজেকে ধন্য মনে করিবে ? ! চাপিয়৷ বসিল, তখন হইতে তাহার সব লোপ 
এই পরনির্ভরতা বাস্তবিকই বাঙ্গালীব মজ্জা | পাইতে থাকিল, ব্রক্ষচর্য্য শিক্ষাব স্বতন্ত্র 

একেবারে নষ্ট করিয়া দিয়াছে । আমি ক্রমশঃ | বন্দোবস্ত একেবারে ভারতেব বুক হইতে 

দেখাইতেছি যে, যত সব অনর্থ, বত কিছু মু গিরাছে। তৎপবিবর্তে পাশ্চাত্য 
শারীরিক অস্বচ্ছন্দত। _তৎসমুদ্য়ই এই পর- | আচাব-ব্যবহার, পাশ্চাত্যের অনুকরণে স্ত্রী 
নির্ভরতার পরিণাম। হাঁয়, হাঁস, বাঙ্গালী জাতিৰ সহিত আধ মিশ্রণ __বিলাতি 

কেন পরমুখাপেক্ষী হইল? ০০৪:31)1১ বাঙ্গীলীর মজ্জীগত হইতেছে । 
তা”র পর, বাঙ্গালীর রাজা বিভিন্ন জাতীয়ও | ফলে বাল্যকাল হইতে বাঙ্গালীব ব্রহ্গচর্য্যব্রত 

বিভিন্ন, দেশীয় হওয়ায় বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের কম | ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে । বীর্য ক্ষয়ে অপরিণত 

ক্ষতি হয় নাই । সে সর্বদ। রাজার জাতির | বয়স্ক বালক যৌবনের প্রারস্তেই শীর্ণ শরীর- 
সহিত নিজেকে তফাৎ করিয়া দেখে, খাটো করিয়া | বৃদ্ধ হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে মৃত্যুব আহ্বান 

ফান্তন--৩ 
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যেন সব্যধা তাহাদের শ্দিরে জাগিয়া আছে। 

যে.জাতি ব্রন্মর্য্যে শীষস্থানীয় ছিল, অধুনা 
সেই জাতিব মত রব্রক্গচধ্যহীন জাতি 

পৃথিবীর আব কোথ'য়ও নাই। কি 
তীব্র,কি কঠোর, কি নিষ্টব, কি মাবাত্মক 

পরিবর্তন। আজকালকাব বালকগণ কিরূপ অল্প- 

বয়সে উচ্ছল, তাহা এই “আম্ব্বেদ” পত্রে 
“কাজেব কখা”' যাঁহাবা নিয়মিতরূপে প15 

কবেন, তীাহাদ্দিগেব নিকট আর তাহাব উল্লেখ 

কবিতে »ইবে না। বাস্তবিকই পালক জগত আজ 

বীর্যক্ষরে ম্রিয়মাণ। বা”)কালেব এন বীর্যাক্ষর 

যে কিবপ সব্বনাশকব হাহা বলিয়া বুঝ।হখাখ 

জো নাই । বাল্যকালেই যখন পখিপন্ক 

বয়সের চচন। হর -বাঁলকই বখন পবে প্রবাণ 
মানব হইণ! গণনা উত১--বনন 10175010110 1 

[৮০0০] 0) 0186 10, তথন বালককে বড় 

সাবধান হইর। পালন করা উচিভ। কাবণ 

তা"র উচ্ছঙ্ঘল ভান, হানণল ও দ্ুপ্দন-মন 

মানব-সনাজেব সৃষ্টি কবে, এবং ভাব সং্ত 

সাধনা__ধাশ্মিক, দার্ঘকার ও সফল মনন্বাগণের 

আয়ুর্বেদ _ ফাল্তুন, ১১২৫ । 
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সোপান পিপাসা 

[ ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 
শি সপ পা | কিতা জজ সি স্পস্ট শপ 

ও শাবীবিক ওজঃ লাবণ্যে ভান্বব__অসংখ্য 

খাঞঙ্জালী আদি স্বাধীন যুগের সুহান্তে হাসিয়া 

উঠিবে। 
বাঙ্গালীর ক্ষুণ্ন স্বাস্থ্যের একটা উন্লেখবোগ্য 

কারণ এই যে, স্বাস্থ্যবক্ষা! যে একটা অত্য।বঠ্যক 
ধন্ম--এ কথ! সে পাঁধপুর্ণরূপে ভুলিয়া গিয়াছে। 

অথচ গাহাবই পুব্ব পুরুষ একদিন সেই 
বিজ্ঞান সম্মত বাণী উচ্চাবণ করিগ্পাছিল-_ 

“শবাবমাগ্ধং খলু ধন্মসাধনং।” আজ সে 

কাণ কড়িকেই বড় করিয়া ধরিয়াছে। শক্তিকে 

যে উপেক্ষা করে, শক্তিমানকে সে একটা 

অনাবঠ্যক স্ষ্টি, একটা অন্তান উপদ্রব, একটা 

“ও” বলিয়া খিখেচন। কবে, শক্তির কাজ, 

সাহসে ক।গকে সে অওদ্রোচিত হঠকারিতা 

বলিয়া উপুহা।াস কৰে । আমি নিজে প্রত্যক্ষ 

কবিগাছি, এমন অনেকে আছেন যাঁহাব। শীর্ণ- 

কায়, শক্তিমাত্রহীন, তাহাদেব প্রধান প্রয়াস 

এই্ট প্রম[ণ কখ। যে _-শক্তিশালা মাত্রেই নির্বোধ 

ও ভাভাদের ন্যায় শীর্ণকার না হইলে বুদ্ধিমান 

হইবাধ উপায় নাই । একি ভীষণ কুসংস্কাবেব 

দ্বারা ভূপৃষ্ট পূর্ণ করিয়া দেয় । মিণ্টনেব খণা | কথা । ভাবিলেও যে আতঙ্ক উপস্থিত হয়! 
সার্থক 1075 0100 ১10১১ 0])0 1070) 2 
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অতএব বাঙ্গালার স্বাস্ট্েন্নতিব বিধান 

করিতে হইলে প্রথমেই বাঁলকেব ব্রহ্মচধ্য 

শিক্ষাব স্থবন্দোবস্ত করিতে হইবে । তাহাদের 

শারীরিক উন্নতিব ভন্য পুষ্টিকর থাগ্চ ও 

উপযুক্ত ব্যাপ্গামের সুবিধা করিয়া দিতে 

হইবে। বালক যদ্দি সুস্থকাঁয় ও সবল হইয়া 

গড়িয়! উঠে, তবে বাঙ্গালীর পূর্বদিন আবাব 
ফিরিয়া আসিবে । আমরা দেখিব বিস্তৃত 

রাজপথে শিখসৈন্যের মত প্রশস্ত ললাট, 

সমুচ্চবক্ষ, আজান্লঘিতবাহু, মানসিক তেজ 

হায় বাঙ্গালা! আজ শরাবকে, বলকে এত 

খাট” করিয়াছ ? 

পবারধান বাঙ্গালীব স্বাস্থ্যহানির অন্তত 

কাবণ--কেব।ণীগিপ্রি ও চাকবির উপর তাহার 

একান্ত ভক্তি । সেবাণিজ্ করিবে না ঝ৷ 

মূলধনের অভাবে করিতে পারে না। ভদ্রতার 

হানির জন্য সে চাষ আবাদে মন দিবে না, কিন্ত 

১৫।২০ টাকাব জন্য জাতি নির্বিশেষ ভুলিয়৷ 

যাহার তাহাব পদলেহন করিতে পারিবে। 

অসময়ে খাওয়!, ব্যায়ামের অভাব, স্বল্প আয়ে 

ংসারিক খরচ নির্বাহ করার দারুণ চিন্তা, 

কন্ঠ।দায়,খণশোধের চেষ্টা বাঙ্গালীর শরীর ও 
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মনকে একেবারে নিস্তেজ ও অকর্মণ্য করিয় 

ফেলে। 

বাঙ্গালী বড় কদর্য খায়। প্রথমতঃ 

তা”র রোজগার অল্প তড়পরি একজনের ঘাড়ে তছপগি রাঙ্জগার জাতির অনুকরণে যে 
ভর করিয়া দশজনে থাকে । এক পয়সায় ! আমাদের স্বাস্তের কম ক্ষতি হইতেছে হাহ! 

অব্রুর সংবাদ শে না হয় না। অর্দাশনে বা | নভে । পাশ্চাত্য অন্তকরণে চায়ের অপকারিতা 
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পেস | পপ পপি তি 

করেন ছুষ্ধে বারো আন। জল গুধু তাহাই 
নভে, ভাভাতে এর।রুট ও চিনি মিশ্রিত করিয়। 

স্থমিষ্ট কিয় লয়। 

অল্প খাগ্ভে পনের আনা বাঞ্চালী বষ্ট পাঁয়। | আজি কাকার দিনে বুঝিবার প্রধান বিধয় 

বাজালীকে স্বাবলম্বন শিখিতে হইবে । | হইয়াছে । বাঙ্গাণীর পক্ষে হাট -কোট পরিধান 

প্রতোেককে নিজে নিজে উপাঁজ্জন করিতে | নিশেষ স্বাস্থ্যভানিকর। এমন কি, পাশ্চাত্য 

শিখিতে হইবে । তাহা হইলে আয় বেশী | দেশের অন্রকরণে ফুটবল খেলা আনাদের 

হওয়ায় সকলে পুষ্টিকর স্থখাগ্ঠ দ্রবা ভক্ষণে । দেশের পক্ষে সম্পুর্ণ 'অযোগা । কিন্তু 

মনোৌবযেগী হইতে পারিবে ও সুন্দব স্বাস্থ্য | 'আনাধিগকে বে অনুকরণ কবিতেই হইবে, 
লাভ করিবে। স্থতরা” ছেলেদের সে গেলা না শিখায় উপায় 

আর একটা সর্বনাশ করিতেছে__খাগ্ভাদদিব । নাই। 

কত্রিমতায়_-"ভেজালে?। আধুনিক ঘুগেব এইত যতদর মনে পিল বাঙ্গালীর স্বাস্থোর 

সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যেন “ভেজাল” আগমন | বিবরণ প্রদান করিলাম। খুক্িয়া দেখিলে 

করিয়াছে । কোন জিনিবই বিশুদ্ধ পাইবাব | এমন শত সভক্র বিধি বাহির করা বায় । যাহা 

উপায় নাই। স্বতৈ, ভেজাল) তৈলে “ভেজাল” | হউক অধুনা এই বিষম সমন্তার বুগে বাঙ্গালী 

ঢুগ্ধে ভেজাল । মানুষ বাঁচিবে কি খাইয়া? , কেমন করিসা স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারে সে 

বাদী পেটের দায়ে অল্প পয়সায় শ্রী সব! বির যৎকিঞ্চিং বলা ধাউক। 

অপরিগুদ্ধ জিনিষ ক্রয় কবিয়া মনে কবে-_ বাঙ্গানী আম্ম প্রাণকে স্বাধীন করিতে 

পুষ্টিকব থাগ্ লইতেছিঃ কিন্তু কি বিষ তাহাবা ; শিখুক। এরার অন্তের পরাধীন হইতে পারে, 
শবীরে গ্রহণ করিতেছে, তাহা বাবেকের ভবেও | কিন্তু মনেবস্উপর অন্ত কাহারও অধিকার নাই। 

উপলব্ধি করে না। দ্বতৈব ভেজালেখ যে। মন স্বাধীন হইলে মনের প্রফুলতায় তাভার 

হ্য্কার জনক কাহিনী শুনিয়াছি, তাহা লিখিয়া | স্বাস্থার পুনরুদ্ধার হওয়ার খুবই সম্ভাবনা । 

লেখনী কলষ্ষিত করিব না । বাঙ্গালী এইরূপ | বাঙ্গালী স্বাবলস্বন শিক্ষা করুক। প্রত্যেকেই 

নিয়ত কত বিষ ও অভক্ষ্য গ্রহণ করিতেছে, ৃ নিজের পায়ে নিজে দণ্ডারমান হউক । এক 

তাহার ইয়ত্ব| নাই। ফলে নানারপ আধি- | জনের ঘাড়ে ভর করিয়া ষেন দশজন থাকিতে 

ব্যাধি বাঙ্গালীকে বেড়িয়! ধরিতেছে। পয়সা [ চেষ্টা নাকরে। তাহ। হইলে উপার্জন বেশী 
কম,--কিন্তু উৎকষ্টথাগ্ধ গ্রহণের ইচ্ছা বলবতী, | হইবে ও স্বচ্ছলতা বাঁড়িবে। আমাদের উদ্দেস 

কাজেই কৃত্রিম জিনিষ ক্রয় ভিন্ন উপায় নাই। | ইউক-_আঁমরা আয় বুিয়া যত কমই হউক 

ব্যবসারীরাও কেরাণী বাবুদের ইচ্ছা পূরণার্থে | খাট জিনিষ ব্যবহার করিব। অল্প পয়সায় বেশী 
দ্বতে নারিকেল তৈল বা! সাপের চর্বি মিশ্রিত | বা মূল্যবান জিনিয আশ! করিলে তাহা প্রায়শ:ঃ 

সপ 
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অসার ও অপরিশুদ্ধ হয়। লোভের জন্য, 

সামস্িক বসন! তৃত্তির জম্ক, আমরা যেন স্থায়ী- 

ধন স্বাস্থ্যকে না হারাই । 

বাঙ্গালীর চাকরির প্রতি পরম ভক্তি ত্যাগ 

করিতে হইবে । গোলামীকে ছাড়িয়া আত্ম 

নির্ভরতাকে ববণ করিতে হইবে । স্বাধীন মনঃ 

প্রবৃত্তি ষে শরীরের স্বাস্থাবিধান কবে ইহা 

সর্ববাদিসম্মত। বাঙ্গালী আজি হইতে নিজের 

পায়ে*'দাড়াইয়া উপার্জন করিতে শিখুক। 

কুড়ি টাকার জন্য একটী গাঁধার মত ভারবাহী 

না হইয়া, স্বাবীন মন লইমা' বানিজ্য করুক 

কৃষিকম্ম করুক। মূলধন কম? সবাই কি 

ধনী হইবে? বিনা ধনেও ব্যবসা করা 

চলে। 

লোক দলে দলে বড় বড় বাবসারীব স্থানে 
£[77191110৮ ভাবে কাজ করুক. তাহাদের 

নিকট বিশ্বাসী ভউক 1 তৎপবে সেই ব্যবসায়ীই 

মহাজন হইয়া তাহাকে ধার দিবে, তাহার 

ব্যবসায়ের সুবিধা কলিয়া দিবে । চাই বিশীস, 

চাই সত্য, চাই ধন্ম, সতোর জন ধর্মের জয় 

অবশ্যন্তাবা। 

বঙ্গদেশের কৃবিক্ষেত্র গুলি সমস্তই অজ্জ্র- 

অশিক্ষিতির দ্বানা কর্ষিত ভয়। এ সব ক্ষেত্র 

যদি বিজ্ঞান সম্মত ভাবে শিক্ষিত লোকের 

উপদেশে ও তত্ব বিধান কর্ষিত হয়, তবে ক্ষেত্রে 

কত বেশী ফসল হয়? ছোট লোকও মঙ্ুরি 
খাটিয়া৷ পয়সা পাঁয়। শিক্ষিত বান্গালীও 

কেরাবীগিবি না করিয়া প্রভ্নুত আয় কবিতে 

পারে। প্রহ্যেকের জমী না থাকিতে পারে, 

কিন্ত জমী সংগ্রহ করিতে সকলেই পারে। 
বাণিজ্যে বাস্তবিকই লক্ষ্মী বসতি করেন--ফলে 

যে বাণিজ্য করে, সেতো লাভবান হয়ই 

অধিকন্তু অপরেও কায়ক্লেশে যা” উপার্জন 

করে, তাহাতে তাহারা লাভবান হয়। এইরূপ 
ভাবে আত্ম নির্ভর করিয়া! উপার্জন করিতে 

শিখিলে, মন পবিত্র থাকে, স্বাস্থ্য অক্ষুপ্ 

থাকিতে পারে। 

শেষ কথা আমাদের আদরশ থাকিবে অন্ু- 

কবণ নহে- কিন্তু সমীকরণ ৷ পরের জিনিষ 

আমরা গ্রহণ করিতে পাবি এবং চিরকাল 

কবিব কিন্ধ নিজস্বকে তাগ করিয়া নহে। 

আমার ধর্ম, আমার জাতীয়তা, আমার আদর্শ 

চিবকাপই আমার থাঁকিবে। অনুকরণের 

দ্বারে তাহার্দিগকে বলি দিব না। পরের 

কাছ হইতে যাহা আহরণ করিব, তাহাতে এ 

জাতীয়তা, এ আম।র ধর্ম, এর আমার আদর্শ 

পুষ্টিলাভ করিবে। যদি ইহা করিতে পারি, 
তবে দেখিব আবার নবীনতব স্বাস্থা-সুষম] 

বঙ্গালীব অঙ্গে অঙ্গে ক্ষরিযা পড়িতেছে। 

আবার দেখিব বঙ্গাণী মনেব স্বাধীনতার 

আনন্দে শিহরিত ভইয়া উঠিতেছে,-আর 

বাঙ্গালী শিক্ষক নভে, আব বাঙ্গালী অন্ু- 

কবণশীন নহে ; আর বাঙ্গালী পবাধীন নভে । 

জগতেব অন্তান্ত জাতির মত জাতীয় মহাঁসভা- 

স্ভলে সেও তার আপন উচ্চাসন বাছিয়া 

নইবে। সেও উচ্চৈ€স্বরে ডাকিয়া কভিবে-_ 

“ওগো আমি ছোট নহি। এককালে আমি 

কত বড় ছিলাম। আমার বিজ্ঞান, আমার 

চিকিৎসা শাস্ত্র, আমার জ্যোতিষ কত জাতিকে 

অজ্ঞতার অন্ধকৃপ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল, 
কত জাতি আমারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 

অজি ধরাধামে ধন্য ও বরণীয় হইয়াছে। 

আমি আবার অতীত সংস্ক'রকে মস্তকে করিয়া 

তোমাদেরই মাঝে আসন বাছিয়া লইবার অন্ত 
আসিয়াছি। আমার অতীত গৌরবের ধারণা 
করিয়া, তোমরা আমাকে ঘ্বণা করিতে পার ন॥ 
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তোমরা আজ আমাকে স্বীকার কর, বরণ | হইতে আমাকে চরম কৃতজ্ঞতা দেখান 

কর। তাহা হইলেই আজ তোমাদের পক্ষ | হইবে।” 

সতীশ চন্দ্র বন্দেযপাধ্যায় এম,এ। 

সত কত সপ 

পঞ্চকর্ম ৷ 

ক। বয়ন, বিরেচন, ম্বেদে আর স্নেহ 

সম্বন্ধে আর একটু বলছি। উদ্ধভাঁগ দিয়ে 

দোষস্বরণ করার নাম বমন এবং অধোভাগ 

দিয়ে দোষ হরণ করার নাম বিরেচন। রেচন 

অর্থাৎ দোষ নিঃসরণ করে বলে উভয়কেই 

আবার বিরেচন বলা যায় । স্থতরাং যেখানে 

অধোভাগ দিয়ে দোষ হরণ করায় অপকাব 

ঘটে, সেখানে উদ্ধ ভাগ দিয়ে এবং যেখানে | আহার দিতে হয়। তা”রপর বল বর্ণাদি হলে 

অধোভাগ দিয়ে দোষহরণ করায় বিপত্তি ঘটে, | মাথ! ধোওয়া, গাত্রে সদগন্ধ মাখা এবং উত্তম 

বিরেচনের পরে কি করতে হয় বলুন? 

সেখানে উদ্ধভাগ দিয়ে দোঁষহরণ করা যেতে | বস্থাদি ধারণ করিয়ে জ্ঞাতি বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ 

ক। বিরেচনের পর যতদিন না পুর্ের 

মত বল ও বর্ণ লাভ না হয় এবং মন 'ও শরীর 

সুস্থ এবং অনুন্থজীর্ণ না হয়-_ ততদিন বল, 

শরীর প্রকৃতি, বয়স, সাম্মা, দেশ কাল প্রভৃতি 

বিচার ক'রে, বমন করার পর যেবূপ নিয়মে 

আহার দেবার কথা বল! হ/য়েছে, সেইরূপ 

পারে। আর শাস্ত্রে বলে যে, যেমন ন্নেহাক্ত | করতে দেবে এবং ইচ্ছামত আহার বিহারাদি 

পাত্রে মধূ রা'খলে যেমন মধু পাত্রে সংলগ্ন হয় | ক'রতে ব'লবে। 

না এবং পাত্র থেকে সমস্ত মধু অনায়সে ফেলে ডাঃ। কেন তার পূর্বে কি জ্ঞাতি বন্ধুর 

দেওয়া যায়, সেইরূপ ন্নেহাক্ত শরীরে বমন- | সঙ্গে সাক্ষাৎ করা নিষেধ নাকি'? 
বিরেচন প্রয়োগ ক'রলে, সমস্ত দোষকে অনা- ক। রাজা রাজতুলা লোককে পঞ্চকর্মম 

য়াসে বাহির ক'রে দেয়। আর ম্বেদত নানা | প্রয়োগ করতে হ'লে উপযুক্ত গৃহ নিম্মাণ ক'রে, 

কারণে আপনারাও দ্রিয়ে থাকেন। নিমো- | তার ভিতরে সমস্ত উপকরণ রেখে তবে পঞ্চ- 
নিয়ায় শুক শ্রেম্সা বক্ষে আবদ্ধ হ'লে, তরল | কন্ম করতে হয় । চিকিৎসা শেষ হ'লে তবে 

হ”য়ে যাতে সহজে উঠে যায়--সে জন্তে স্বেদ | রোগীকে ঘরের বাহির করে। 

দেওয়া হয়। পঞ্চকর্ম্নের পূর্বে ম্বেদে দিলেও ডাঁঃ। কৈ সেকথা ত আগে বলেন নি। 

তেমনি দোষ সকল উতক্রি্ অর্থাৎ বহির্গম- ক। বলেও লাভ নেই, শুনেও লাভ 

নোন্ুখ হ'য়ে আমাশয়ে বা পক্কাশয়ে সঞ্চিতহয় ৷ ] নেই। আর রাজ রাজাড়া ছাড়া সে রকম 

ডাঃ। এখন বেশ বুঝতে পারলাম । এখন ' কেউ ক”রতে পারে না। 
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ডাঃ। তবে কি দরিদ্রের পক্ষে পঞ্চকর্্ম | শয়ন উপবেশনের শয্যাদি সমন্তই আবশ্যক । 

বিহিত নয়? ৰ এই সকল দ্রব্য সংগ্রহ ক”রে সেই ঘরের মধ্যে 
ক। অনেকটা সেই রকমই বটে। তবে | থেকে চিকিৎসা করতে হয়। 

শান্্রকার ব'লেছেন যে, দরিদ্রের পক্ষে পূর্ব ডাঃ। এ যে আমাদের হাসপাতাল ছাড়িয়ে 

কথিত দ্রব্য সকল সংগ্রহ করা স্থুকঠিন। | উঠল দেখছি। হাসপাতালে বাজারের ছুধ 
অতএব দরিদ্রের ব্যাধি হ'লে তাকে একরকম মাংস ব্যবহার কর! হয়, কিন্তু এযে একেবারে 

করে বিরেচন প্রয়োগ ক রবে। কেন না, ; তগ্ধেব জন্য গাভী আর মাংসের জন্ত পশুপক্ষী 

সকল মনুুষ্যের সমস্ত উপকরণ থাকে না, ূ সঙ্গে রাখার ব্যবস্থা দেখছি । 

আবার দরিদ্রের দারুণ রোগ হ'য়ে থাকে । ক। ব্যবস্থা কি ভাল নয় বলেন? 

অতএব দরিদ্রের রোগ উপস্থিত হ'লে যে রকম | ডাঃ। না ভাল খুবই, তবে বড় কঠিন ব্যাপার । 

ওষধ সে সংগ্রহ করতে পারে, আর যেরূপ ক। কঠিন ঝলেইত রাজ রাজাদের 

অশন বসন জোটে, তাগ্র সাহাযোই চিকিৎসা | জন্তে এই রকম বন্দোবস্ত করার কথা বল৷ 

ক'রতে হু'বে। হয়েছে। 

ডাঃ। দরিদ্রের প্রতি সবাই বিমুখ ডাঃ। যাক্সে কথা। এখন বিরেচনের 

দেখছি। এখন বড়লোক মশাইদের জন্তে | কম বেশী বা সমান হওয়ার বিষয় বলুন। 

কি রকম কি করতে হয় বলুন গুনি। | ক। দশবার দাস্ত হ'লে জঘন্য, বিশবার 

ক। শুনুন তবে প্রথমেই একটা | দাম্ত গলে মধ্যম এবং ত্রিশবার দাস্ত হলে 

উপযুক্ত গৃহ নিম্মীণ ক'রতে হ'বে। গৃহটা দৃঢ় ূ প্রধান শুদ্ধি বলা যায় । পরিমাণ অনুসারেও 

ও বায়ুরহিত হ'বে, কেবল একস্থানে বাঘু চলা- | উত্তম এবং অধম বিরেচন বুঝা যায়। তিন 
চলের পথ থ'কবে। গৃহে বিচবণ করতে যেন | সেব চব্বিশ তোপা পরিমাণে দাস্ত হলে জঘন্য । 

কোন কই না হয়। গৃভের পার্খে যেন অন্ত | চার সের চার তোলা হলে মধ্যম এবং পাঁচসের 

উচ্চ গৃহ বা পর্বতাদি না থাকে । গৃহের | আট চল্লিশ তোল! হলে প্রধান শুদ্ধি বলা যায়। 

মধ্যে যেন ধূম, রৌদ্র, ধুলা! প্রবেশ করতে না ডাঃ। এধে মারাত্মক শোষণ কবিরাজ 
পারে এবং গৃহটী ষেন অনিষ্ঠকর শন্দ, স্পর্শ রূপ. | মশীয়। একেরারে রোগ বোগী-_ছুই আরাম । 

রূস ও গন্ধের অগম্য হয়! তার পর গৃভের মধ্যে ক। এখন তাই হয়েছে, কিন্তু আগে যা” 

চিকিৎপার জন্ত আবগ্তক মত বে সকল বিবিধ | বলেছি, সেই পরিমাণ দাস্তই করান হ'ত। 

্রব্য রাখবার উপদেশ আছে,সংক্ষেপে বলছি । | সে সময়ে সে ওষুধয়ট আটতোলা মাত্রায় 

সকল কার্যে স্থনিপুণ এবং কিছুতেই বিরক্ত | প্রয়োগ করা যেত; এখন তার মাত্রেই 

না হয় এরপ শুশ্রুধাকারী, গীতবাগ্ভ ও মনোহর | তোল। ; কাজেই আগে যা' জঘন্য বিরেচনছিল, 

কথা নিপুণ পারিষদ, বিবিধ মনোহর পক্ষা, | এখন তা'কেই প্রধান বিরেচন ব'লতে হবে ! 

জীবিতবৎস! নীরোগ গাভী, জল পুর্ণ টব, ডাঃ। তা” হ'লে সঙ্গত হয় বটে, এখন 

হাঁড়ি, কপনী প্রভৃতি, তারপর রোগীর চিকিৎ- | সম্যক ও অল্লাধিক বিরেচনের লক্ষণ কি 

সার জন্ত 'বিবিধদ্রব্য, পথ্যের অন্ত বিবিধ দ্রব্য, : বলুন । 
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ক। সম্যক বিরেচন হলে, শলোতঃ 

সমূহের বিশুদ্ধি, ইন্িয় সকলের প্রসন্নতা, ; নির্গত হ'তে 

চি এ পপ পপ "পপ ০ বা আত || পপ 

ৰিরেচনের অতিযোগবশতঃ শোণিত 

থাকলে, মুগ, মহিষ বা 

সুপথ্য। 

শরীরের ,লঘুত্ব ও বলাধান, অগ্নির দীপ্তি, | ছাগলের সগ্ভো নিঃস্থত রক্ত পান ক'রতে 

রোগের নিবৃত্তি, এবং মল, পিত্ব, কফ ও বাধুর 

ক্রমশঃ বহিনিসরণ এই--সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ 
পায়। 

অতিরিক্ত বিরেচন হ'লে যথা রক্তপিতঁ, 

ক্ষয়জনিত ও ৰাযুজনিত বিবিধ রোগের উৎপত্তি 

স্পর্শশক্তির অভাব গা! ভাঙ্গা, ক্লান্তি, কম্প, 

নিদ্রাহীনতা, ছুর্ধগতা, চক্ষে অন্ধকার দেখা, 

উন্মাদ, হিককা! গ্রভৃতি উপসর্গ ঘটে। 
অসম্যক বিরেচন হ*লে শ্্রেম্সা, পিত্ত ও 

বায়ুর প্রকোপ, ঘন্ম নির্গম, অগ্রিমান্দ্য, শরীরের 

গুরুতা, তন্দ্রা, বমি, অরুচি ও বারুর প্রতি- 

লোমতা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। 

অসম্যক বিরেচন হ'লে, যে দিন বিরেচন 

প্রয়োগ কর! হয়--সে দিন দিবাভাগে যবাগু 

পান করতে দিবে না। অল্প ক্ষুধা বোধ 

হ'লে দিবসান্তে আহার করিতে দিবে । কারণ 

অগ্নির অল্প উদ্রেকে অতি লঘুপাক দ্রব্য আহার 
করিতে ধিলেও অন্ন অগ্রিতে তৃণ ও শু 

গোময়ার্দি দিলে যেমন ক্রমে প্রজ্ঘলিত হইক্প 

। উৎপন্ন করে। 

ূ 
ৃ 

উঠে, সেইরূপ অস্তরাধিও ক্রমে বুদ্ধি প্রাপ্ত । 

হইয়া থাকে। যে দিবসে বিরেচন ওষধ পান 
করা! যায়, সেই দিবস যদি সম্যক বিরেচন না 

হয়, তাহা হইশে সেইদিন আহার করি পর 

দিন বিরেচন করাইবে। 

ডাঃ। অতিরিক্ত বিরেচন হ'লে কি ক'রতে 

হয়। | 

ক। অতিরিক্ত বিরেচন হ'লে পিস্তনাশক 

ক্রিয়া অর্থাৎ শৈত্যাদি প্রয়োগ হিতকর। 

বিরেচন ছ্বার! ক্ষীণ দেহ ব্যক্তির পক্ষে মাংস 
রস, ঘ্বত, হৃপ্ধ এবং মনোজ্ঞ বলকারক দ্রব্য 

দেবে। এ সকল জীবের রক্ত কুশমুণের 

কন্কধের সঙ্গে মিশ্রিত ক'রে বস্তি প্রয়োগ করাও 

চলে। 

ডাঃ। আচ্ছা বিরেচন সম্বন্ধে আঘুর্ধ্বেদে 

আর কি উপদেশ আ ছ বলুন? 

ক। উপদেশ অনেক, সব বলতে গেলে 

একথানা বুহত গ্রন্থ হ'য়ে পড়ে। সেই জঙ্তে 

বাদসাদ দিয়ে স্থলভাবে ঝ'লছি শুনুন 

ডাঃ। বিরে»ন ওষধ সেবন ক'রে মলের 

বেগ উপস্থিত হ'লে যদি সেবেগ ধারণ করা 

বায়, তা'হ'লে দোষ কুপিত হয়ে হৃদয়ে গিয়ে 

উদ্ককট স্দ্রোগ এবং হিক্কা শ্বাস, পার্শববেদনা, 

দীনতা, পালাস্রাৰ ও দৃষ্টিবিত্রম প্রভৃতি রোগ 
রোগী সংজ্ঞাহ!ন হ'য়ে জিহ্বা 

ংশন এবং দন্তে দস্তে ঘর্ষণ করে। এরূপ 

অবস্থা ঘস্টলে চিকিৎসক বিভ্রান্ত না হ?য়ে তৎ- 

ক্ষণাৎ সেই রোগকে বমন করা'বেন। পিত্ত 

মুচ্ছার লক্ষণ প্রকাশ পেলে মধুর রসযুক্ত ওধধ 
দ্বারা আর কফজ মুচ্ঘার লক্গণ প্রকাশ পেলে 
কটুরসনুক্ত ওউধধ দ্বারা বন করাতে হয়। 

তারপর দোবনাপক পান প্রধ়োগ কণ্রে 

ক্রমশঃ অগ্নির বল ও শারীরিক বন বৃদ্ধির চেষ্টা 
করতে হয়। 

ডাঃ। পিত্জ মূচ্ছা আর কফজ মৃচ্ছ? 
কিরূপ লক্ষণ দ্বারা বুঝা যায়। 

ক। এইজন্তেই তো বলছিলাম .যে, 

সমস্ত কথা ব'লতে গেলে সমস্ত আরুর্ধেদ 

বলতে হয়। 

ক। পিত্ত প্রধান ব্যক্তিকে বা পিত্তজ 

রোগে কষায় ও মধুর দ্রব্য দ্বারা, কটু 
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দ্রব্য দ্বার এবং বাধুতে স্নিগ্ধ উঞ্ণ ও স্নেহ দ্রব্য 
দ্বারা বিরেচন করা"তে হয়। বিরেচন না! হ'লে 

উষ্ণ জল পান এবং হাত গরম করে উপরে 
স্বেদ দেওয়া কর্তবা । 

ছুর্ববন ব্যক্তি, যাহাদের পুর্বে শোধন করা 

হয়েছে এরূপ ব্যক্তি, অল্প দোষযুক্ত ব্যক্তি, 

কূশ এবং যাহাদের কোষ্ট কঠিন নাই, তাদের 
মু বিরেচন প্রয়োগ করা উচিত। রুক্ষ বায়ু 

প্রধান, ক্রুর কোষ, ব্যায়ামসেবী এবং দীপ্তাগ্নি 

ব্যক্তিকে বিরেচন প্রয়োগ ক*রলে দাস্ত না 

হয়ে ওষধ জীর্ণ হয়ে যায়। সেই জন্য এইরূপ 

ব্যক্তিকে বিরেচন করাতে হ'লে প্রথমে বস্তি 

ক্রিয়া ক'রে পরে স্নেহ সংযুক্ত বিরেচন প্রয়োগ 

ক'রাতে হয়। এতগ্িন্ন অস্সিপ্ধ ব্যক্তিকে স্সিগ্ধ ও 

স্িপ্ধ ব্যক্তিকে রুক্ষ এবং যে সকল ব্যক্তি স্সেহ 

পানে অভ্যস্ত তাহাকে রুক্ষ ক"রে স্নিগ্ধ বিরেচন 

প্রয়োগ ক'রতে হয় । 

ডাঃ। এই খানেইত গোলমাল হচ্ছে 

কবিরাজ মহাশয় । বমনের পর নেহ ও স্বেদ 

প্রয়োগ ক'রে তবে বিরেচন প্রয়োগ ক'রবার 

কথা বলা হ'য়েছে। এখন আবার অন্িগ্ধ, 

কক্ষ, নেহ সাম্স্য প্রভৃতির কথা বলা হচ্চে। 

স্থতরাং বিরোধ ঘটছে যে। 

ক। কেন বিরোধ ঘটবে, পূর্কবেত 

বলেছি যে, অনেক রোগে পঞ্চকন্ম ন! করে! 

এক, ছুই বা তিন প্রকার কন্ধ করবার আবশ্তক 

হয়। আবার এ সকল ক্ষেত্রে প্রার কর্ম ও 

সপ ৩৯ ৯ আত পপ শপ ০০ 

বিশেষত্ব আছে, তার ছুই একটা উদাহরণ 

দিচ্ছি। এই মনে করুন, রোগীকে একগাছা 

আক খেতে দিলে কিম্বা মৃহূকোষ্ট ব্যক্তি 
গলায় ফুলের মালা শুকলে তার বিরেচন হবে । 

ডাঃ। সেকি রকম? 
ক। এক গাছ। আক ছু' খণ্ড করে তার 

অভ্যন্তর ভাগে তেউড়ী মূলের কন্ক বাটা 
মাখাতে হয়। আর সেই হই খণ্ড আক একত্র 

ক'রে দড়ি দিয়ে বেধে কুশ দিয়ে জড়িয়ে 

তার উপর মাটির লেপ দ্দিতে হবে। তারপর 

পুট পাকে অর্থাৎ ঘুটের আগুনে পুড়িয়ে ঠাণ্ডা 

হলে রোগীকে খেতে দিতে হয়। এতে 

পিত্জ রোগ পীড়িত ব্যক্তির সহজে দাস্ত ভয়। 

ডাঃ। বাঃ এত বেশ মজার ওষুদ 

খাওয়ান। শুনেছি হাকিমেরা রোগীর ইচ্ছায় 

মিষ্টি বাল এবং সুস্বাহি কবে ওষুদ খেতে দের। 
সেটা বোধ হয় আরুর্কেদের এইরূপ ওষধ 
প্রয়োগের অনুকরণে হ'য়ে থাকবে । 

ক। খুব সম্ভব তাই। কেননা আমূর্ব্ে 
থেকেই ুসলমানী চিকিৎস! শাস্ত্রের উৎপন্তি। 

যাক সে কথা, এখন মালার কথা বলি শুনুন । 

তেউড়ী, সৌদাল, দ্তী,শঙ্খিনী ও সপ্তলা__এই 
সকলের চূর্ণ সমান ভাগে নিয়ে রাত্রিতে গো- 
মূত্রে ভিজ। ইয়া রাখিবে এবং দিবসে হৃর্য্যতাপে 

উদ্ধার করিবে। এই নিয়মে শুত ভাবনা 

দিতে হবে। আর মনসার আঠাও এই রকম 
নিয়মে সাত দিন ভাবনা দিতে হবে। তার 

পর সুগন্ধ ফুলের মালাতে এই লমস্ত ওষুধ 
অর্থাৎ স্নেহ স্বেদ প্রয়োগ করবার আবশ্তক | মাথাবে। শরীর বস্ত্র ঘারা আবৃত ক'রে এই 
হয় না, সুতরাং বিরোধ ঘটলো! 'কি করে? 

ডাঃ। হা বুঝেছি এইবার । এখন বিরে- 

ক। নোটামুর্টি সবই এক রকম বলেছি। 

। মালার আস্্রাণ নিলে মুদ্ধকোষ্ট ব্যক্তির সুখে 

| বিরেচন হয়। 
চন সম্বন্ধে আর কি জানবার আছে বলুন । ; ডাঃ। চমৎকার ওষধ প্রয়োগ বটে। 

আরও কি রকম প্রয়োগের নিময় আছে বলুন । 
তবে বিরেচন 'উবধ প্রয়োগের সম্বন্ধে ষে একটু | শুনতে কৌতুহল হচ্ছে । 



ওয় বর্ধ, ৬ষ্ঠ সংখ্য। ] পঞ্চকর্মা । ২২৫ 
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ক। রোগী যাতে বিনা! কষ্টে ওষুদ খেতে 
পারে, তা”র জন্তে নানাপ্রকার কল্পনা! আছে। 

ছু্ধের সঙ্গে, মাংসেব সঙ্গে, শু মৎস্য ও শুক 

মাংসের সঙ্গে, সরবতেব সঙ্গে, সুরার সঙ্গে, 

আসবের সঙ্গে, অরিষ্টের সঙ্গে, আবও অনেক 

দ্রব্যের সঙ্গে প্রয়োগ করার নিয়ম আছে। 

ডাঃ। আচ্ছ। বমনকারক ওষুদের কি 
এ রকম প্রয়োগ নাই ? 

ক। আছে বৈকি। বিরেচন ওষধের 

কল্পনাও যত রকম, বমনকারক ওষধেব 

কল্পনাও প্রায় তত রকম। বমনকারক 

গুঁধধ ফুলের মালায় মাথিবে, সেই মালা 

শু কিয়েও বমন করা”বার নিয়ম আছে। 

ডাঃ। ওষধ সম্বন্ধে আধুর্কবেদ অদ্বিতীয় 

দেখছি। 

ক। এইটুকু শুনেই সে কথা বলবেন! 
না। বমন ও বিরেচনকারক ওষধ সকলের 

কথ! ব'লে পরে শাস্ত্রকার বলেছেন £-- 

£এই যে ছয় শত ওঁষধধেব কথা বলা 

হইল, ইহা! কেবল দিকৃদর্শন মাত্র । চিকিৎসক 
স্বীয় বুদ্ধি বলে এইরূপ সহস্র বা কোটী যোগ্ন 
কল্পনা করিয়া লইবেন। দ্রব্যের কল্পনা 

বহুবিধ বলিয়া যোগ সকলের সংখ্যার সীম 

নাইন 

ডাঃ। তা” মশী”য়েরা নূতন কল্পনা কর! দূরে 

থাকুক, যে ছয় শত প্রকার কল্পনা শাস্ত্র 

কারেরা' ক'রে গেছেন, সে গুলিও বোধ হয় 

ভূলে গেছেন। 
ক। হা সে কৃতিত্ব টুকু আমাদের ঘটেছে 

বৈকি? 
ডাঃ। বড়ই হুঃখের বিষয় কবিরাজ 

মশায় । তা” যাক, এখন বিরেচন সম্বন্ধে ঘি 

আর কিছু জ্ঞাতব্য থাকে ত বল্ন। 
ফান্ধুন--৪ 

ক। পুর্বে বমন বিরেচনের হীনঘোগ, 

সম্যক যোগ ও অতি ঘেগের কথা বলেছি । 

ত।” ছাড়া তীক্ষ, মধ্য ও যুদু ভেদে নমন-িবেচন 

তিন প্রকার। ঘে বমন, বিরেচন বা! নিরূহ 

দ্রব্য প্রদত্ত হ'লে সত্বর তাহার ক্রিক! প্রবর্তিত 

হর, যাহা অত্যন্ত গ্লানিকর নভে, যাহ গুহাদেশ 

ও জদয়ে ব্দেন। জন্মায় না এবং যাহা অন্নাশয় 

থেকে সমস্ত ধোঁষকে নিষ্কাশিত কবে, সেই 

হ'ল তীক্ষ। 

যে সকল গুঁধধ জল, অগ্নি ও কাট দ্বার! 

দূমিত নয়, উপমৃক্ত স্থান থেকে উপঘুক্ত কালে 

গুহীত, তুলাবীর্ধ্য ওঁষধধ দ্বারা ভাবত এবং 

অপেক্ষা কৃত অধিক মাত্রায় প্রযুক্ত__-সেই ওষধ 

ন্লিগ্ধ ব্যক্তিকে প্রয়োগ করলে তাক্ষত্ব 

প্রা হয়। 

ষে সকল ওষধ ইহা! অপেক্ষ! কিঞ্চিৎ হীন 
গুণ বিশিষ্ট এবং পূর্রাপেক্ষা হীন মাত্রায় 
প্রযুক্ত, সেই সকল ওঁষধ স্গিগ্ধগুণ ব্যক্তিকে 
প্রয়োগ করলে মধ্যত৷ প্রাপ্ত হয়। আর যে 

ওষধ মন্দবীর্য্য, অতুল্য বীর্য্য ওষধ দ্বারা ভাবিত, 
অল্মাত্রায় প্রযুক্ত, সেই ওঁষধ রুক্ষ ব্যক্তিকে 
প্রয়ে!গ করলে মুদুত৷ প্রাপ্ত হয়। 

মধ্য ও মুছ্বীর্ধয ওষধ বলবান বাক্তিদের 

সমস্ত দৌষ হরণ ক'রতে পারে না ব'লে, তা*দের 

সম্যক শোধন হয় না। এই জন্য বলবান 
ব্যক্তিদের তীক্ষ এবং মধ্যবান ও হীনবান 

ব্যক্তিদের মধ্য ও মুছু ওষধ প্রয়োগ ক*রতে হয় । 

আবার যে সকল রোগে সমস্ত লক্ষণ 

প্রকাশ পায়-_তীহা তীক্ষ ব্যাধি, যাহাতে মধ্যম 

লক্ষণ প্রকাশ প্রায়”-তাহা মধ্যব্যাধি, আর 

যাহাতে অন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়__ তাহ! মৃহু 

ব্যাধি ব্যাধিব বল বুঝিয়৷ তীক্ষব্যাধিতে 

তীক্ষ ওঁষধ, মধ্যম ব্যাধিতে মধ্যম ওঁষধ 



২২৬ আযুর্ধবেদ__ফাল্তন, ১৩২৫1 [৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্য! 
টি আত পাম্পি 

সপ পপ আপ পপ পপ শপে পপ শে শপ ০ শা ---জ শা পপি শিস 

এবং মৃদু ব্যাধিতে মৃদু ওঁষধ প্রয়োগ কর। | তবে গরম জল পাঁন করান উচিত। ইহাতে 

উচিত। | আখ্মান (পেট ফাঁপা), পিপাসা, বমি ও 
ডাঃ। ওষধ সংগ্রহের উপধুক্ত দেশ সকল ; দোষের বিবন্ধতা নষ্ট হ্য়। 

যাহা! এর আগে ব'লছিলেন, সেট আবার কি? | বমনঝা বিরেচন ওষধ যদ্দি দোষ দ্বাব। 
ক। যে খতুতে যে ওষধির ঘে অঙ্গ (যেমন ফল । রুদ্ধ হয়ে উদ্ধ বা অধঃ কোন দিক দিরে 

পুষ্প, আট!) সম্যক নীর্য্যশাঁলী হয়, সেই খতুতে | নিগত না হয়, এণং উদগার ও উদরে শূলবৎ 

তাহা সংগ্রহ করতে হয়। আবাব বল্ীক, | বেদনা! হয়--তা” হ'লে স্বেদ প্রয়োগ কব! 

ক্ষার, মৃত্তিকা প্রভৃতি স্থানে মে সকল ওষধ | কর্তব্য । 

জন্মায়__সেগুলি পূর্ণবীর্ধ্য হয় না বলে, সেই] বিরেচন ওষধ সেবন ক'রে যদি সম্যক 
সকল ওষধি গ্রাহা নয়। বিরেচন হওয়াব পরেও সেই বিরেচন ওষধের 

ডঃ। বুঝেছি, তা'র পর বলুন। ৃ গন্ধযুক্ত উদগাঁব উঠতে থাকে তাহা হ'লে 

ক। বমনবা বিরেচন জন্ত প্রদত্ত ওষধ ; রোগীকে বমন ক'রাবে, তা+ না হ'লে অতিরিক্ত 
যদি দৌষ সকলকে বহির্গত ন! ক'রে পরিপাক | বিবেচন হ'বে। আব গুঁষধ জীর্ণ হওয়ার পর 
প্রণ্ত হয়, তা” হলে বিজ্ঞ চিকিৎসক পুনরায় | যদি অতিরিক্ত ৰিরেচন হয়, তা» হ'লে বিরেচন 
এ উষধ সেবন করাবেন! বন্ধ ক'রনার জন্ত শীতল জল পাঁন ক'রা*বে। 

যে ব্যক্তি দীপ্তাপ্রি, বহু দৌবযুক্ত ও দৃঢ়, গষধ কদাচিৎ শ্লেম্সা দার রুদ্ধ হইয়া! বক্ষঃ- 
ন্নেহ গুণ বিশিষ্ট তাতাদেব দুঃশোধ্য । ইভা-| স্থলে অনস্থিতি কবিতে পাঁরে। পরে শ্রে্সার 
দিগকে পৃর্ধ দিন দোষের উতংক্রিননকাবক : ক্ষয় হলে সন্ধযাকালে ঝ রাত্রে আপনা হতেই 
দ্রব্যাদি ভোজন কখাইনাব পর দিন পুনরাম্ন । নির্গত হয়। বিরেচন গুঁষধ যথাযথ ভাবে 
উধধ পান করাইবে। যাহার! ভর্বধল ও বহু | প্রয়োগের পর বদি লালা স্রাব, গা বমি বমি বিউন্ত, 
দোবণুক্ত এবং যাহাদেব দোষের পরিপাক ৃ পেটভার হয়ে থাক! ও রোমাঞ্চ এই সকল লক্ষণ 
হইরা বিরেচন হয়, তাহাদের ভোজ্য ও রসাঁদির | প্রকাশ পায়, তাহা হইলে তীক্ষ ও উজ বী্ধ্য 

পপ সপ 

শপ পা | পিসী পা শসা পাপন পপি পপ পপ 

সহিত ওঁষধ সেবন করাইতে হর ? কটু দাদি ওষধ প্রয়োগ করা উচিত। 
তর্বল ও অল্প দোষান্বিত রোগীকে এবং ূ সুশ্নিগ্ধ ক্রুরকাষ্ট ব্যক্তির বিবেচন ষধ 

যাহাকে পুর্বে সংশোধন ওবধ সেবন করান | সেবন ক'রে যদি বিরেচন না হয়, তা” হ'লে 
হ'পেছে--এন্ধপ ব্যক্তিকে মৃ্ধ ওবপ প্রয়োগ | লঙ্ঘন ব্যবস্থা কণা উচিত। ইহাঁতে স্বেদ 
করা উচিত। কেনন! মৃগ্ত ওষধ বারংবার | জনিত এ্রেম্ার বিবদ্ধত নষ্ট হয়। 
প্রয়োগ করলেও কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা ূ রুক্ষভোজী/ নিয়ত পরিশ্রমী ও দীপ্তাগ্ি 
থাকে না, কিন্তু অতি তীক্ষ উষধ সহসা | এক্তিদের সঞ্চিতদৌষ সকল- শ্রমজনক কর্ম 
প্রবোগ করা উচিত নয়।. কারণ তাহাতে | বাধু, আতপ ও অগ্নির দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। 
শীঘ্র প্রাণ সংশয় হয়ে উঠতে পারে । উহাঁদিগের বিরুদ্ধ ভোজন, অধ্যশন (পূর্ববাহার 

দোষের বিব্দ্ধতা হেতু বমন বা বিরেচন | অজীর্ণ সত্বে ভোজন ) ও অজীর্ণ জনিত দোষ 
ওষধ দ্বার! যদি বিলম্বে অল্প দোধ নির্গত হয় | দকলও পূর্বোক্ত কর্ম, বায়ু প্রভৃতি ঘ্বার। ক্ষয় 
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গ্রাপ্ত হয়। এই সকল ব্যক্তিকে স্সিপ্ধ করিয়া 

কুপিত বায়ু হইতে রক্ষা করা উচিত। কারণ 
রুক্ষ ভোজন, পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে ইহা- 
দিগের বায়ু কুপিত হইরা থাকে। ইহাদের 

কোন বিশেষ ব্যাধি না হইলে বিরেচন করা ইবে 
না। 

ডাঃ। বিরেচন সম্বন্ধে সমস্ত বলা হ'য়েচে? 

ক। মোটামুটি প্রায় সবই বল! হ'য়েচে। 

কেবল শিরোবিরেচন বাকী রহিল। সেট! 

নন্ত প্রসঙ্গে বল যাবে। 

ডাঃ। তা এই যদি আপনার মোটামুটি 

হয়, তা” হ'লে বিস্তারিত ন! জানি কি ব্যাপার ! 

ক। বলেছি তসেবিস্তারিত বলতে 

গেলে একখান। প্রকাণ্ড গ্রন্থ হ'য়ে পড়ে । 

প্রথমতঃ সে সকল কথা আরও ভাল 

ক'রে বোঝাবার জন্যে অনেক কথা বলা 

আবশ্তক। যেমন দীস্ত না হলে শ্বেদে দেবে। 

এ কথাটা ভাল করে বোঝাতে হলে কি স্বেদ 

দেবে, কোথায় দেবে, কতক্ষণ দেবে-_এ সব 

কথা বলতে হয়। আর বমন বিরেচনের নানা 

প্রকার যোগ, নানা প্রকার স্নেহের কল্পনা, 

ন্নেহ পাকের নিয়ম, ওষধ সংশ্হ বিধি, আরও |. 

কত বিনয় বলবার আবগ্যক হয়। কাজেই 

যা' ব'ললাম --তা” মোটামুটি বৈকি। 

ওয়ার ফিভার। ্্ণ 

ডাঃ। আচ্ছা! বিরেচন তো! বলা হ'প, 
এখন বস্তির কথা বলুন। 

ক। আপনি কি এক দিনেই সব শিখ তে 
চান? 

ডাং। তাতে ক্ষতি কি? 

ক। না, ক্ষতি কিছু নাই, তবে লোকে 
ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞ হয়। আর আপনি কি এক- 
দিনেই হবেন? 

(জনৈক ব্যক্তির প্রবেশ । ) 
আগন্তক। এই যে কবিরাজ মশান্ত! 

আমি আপনার বাসায় খুঁজে এখানে আসছি । 
ক। ব্যাপার কি? 

আগন্কূ। আমার ছোট ভাই জোলাপের 
ওষুধ খেয়েছিল। তা” দাস্ত হয়নি, ভয়ানক 
যন্ত্রণা হচ্চে। তা” আপনি চলুন, ডাক্তার 
বাবুকেও যেতে হবে। 

ক। (ডাক্তারের প্রতি ) চলুন, আপনার 

পিচকারী দেবার সরঞ্জাম সঙ্গে নিন। 
ডাঁঃ। যা” আলোচন। কর! হচ্ছিল, সেটা! 

ছু'জনে একত্রে প্রত্ক্ষ ধ্'রবার বেশ সুযোগ 
ঘটেছে। 

আগন্কক। আজ্ঞে আপনাদের পক্ষে 

সুযোগ বটে, কিন্তু আমার পক্ষে বিষম 

গোলযোগ । এখন আঙ্ুন। 

( প্রুমশঃ ) 

ওয়ার ফিভার। 
শপ শা292 
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সংহার মৃত্তিধারণ করিয়াছে। একট! বিষম প্রবল 

ঝড়ের মত দেশের উপর দিয়! বহিয়া যাইতেছে । 
প্রথমে খন ওয়ার ফিভার আমাদের দেশে 

আসিয়াছিল, তখন আমাদের বড় বেশী শত্রতা 

করিত না, অধুনা জরটা একবারে শিকড় 

গাড়িয় বসিয়াছে, আর রুদ্র মুক্তিতে আমাদের 
উপর লাফাইয়া পড়িতেছে। জ্বরের প্রকারটা 

আগেকার অপেক্ষা বহু প্রকারে বিভিন্ন এবং 

বর্তমান অবস্থায় তাহার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা 

করিবার উপায় সামান্তই দেখা যাঁয়। 

প্রথমে যেমন করিয়া জর আসিত, এখনও 

তেমন করিয়াই আসে, তবে মুভভিট! মারাক্মক। 
আগেও কফ, কাস, গা বেদনাটাকে সঙ্গে 

' লইয়া! আসি, এখনও তা”রাই তাদের সহায়, 

বড়ি গার্ড; অধিকন্ত নিউমোনিয়া নামক উগ্র 

সিপাহী রোগীর দেহে আসিয়া উপস্থিত হয়। 

নিউমোনিয়া হইলে রোগী প্রায় বাচান যায় 
না। যাহাদের নিউমোনিয়া প্রথমে হয় নাই, 

সামান্ত কারণেই তাহাদের নিউমোনিয়া 

হইবার সর্বদাই সঁাবন! থাকে। তাহা 
হইলে রোগীকে বাঁচানর বড় সম্ভাবনা থাকে 

না। নিউমোনিয়! আক্রান্ত রোগীকে এই সময়, 

কোন চিকিৎসক ভাল করিতে পারিয়াছেন 

বলিয়া শুনা যায় নাই। রোগীর বিলক্ষণ 

কফ থাকে এবং তাহা ছুর্ন্ধময়। কোন্ 
প্রকার চিকিৎসা যে এ সম্বন্ধে কার্যকারী, 

তাহাও এখনও সঠিক নির্ণীত হয় নাই। 

আমি যে সকল রোগী দেখিয়াছি, তাহাদিগকে 

ওষধ দিলে সামরিক উপদ্রবগুলি কমিয়৷ থাকে, 

কিন্ত বারামের শেম করিতে কেহই সমর্থ 

নহেন। সব রোগীই যে মরিয়া যায় এমন নভে 

শতকরা! অর্ধেক ভাল হইয়াও থাকে । যে 
সকল ধোগা সাবধানে খাঁকে--তাহাদেরই 

সপ সী শি আস স্টপ পি সি সপ্প্স সস 

অধিকাংশ ভাল হয়, আর যাহাঁরা অসাবধাঁন, 
শরীরে ঠা লাগায়, ভাত বা ঠাণ্ডা দ্রব্য খায় 

বা পান করে তাহাদের অবস্থাই গুরুতর হইয়া 
পড়ে। “সাবধানের মার নাই”-_কথাটা 
এখানে অনেকটা খাটে। যাহাদের প্রথম 
অবস্থায়ই নিউমোনিয়া লইয়। জ্বরটা আসে, 

তাহাদের রক্ষার উপায় প্রায় দেখ৷ যায় না। 

জ্বর যখন হয়--তথন হইতেই সাবধানতা 

অবলম্বন দরকার। ঠা জল ও অন্ন পথ্য চ্জন 

করিতে হইবে, ঠাণ্ডা বাতাস যাহাতে লাগিতে 
না পায় তাহার উপায় করিতে হইবে। যাহাদের 

জ্বর হয় নাই তাহাদের সকলকেও জল ফুটাইয়! 

পরে ঠাণ্ডা করিয়া পান কর! উচিত। 

জল ফুটাইয়। লইলে জলে সংক্রামিত হইবার 

রোগ-বীজাণুগুলি নষ্ট হইয়া যায়। তাহাতে 
ভাল মানুষের রোগ হইবার আশঙ্কা অতি 

কম থাকে । আর প্রতিদিন গৃহে ধুপ ও 

গন্ধক পোড়ান উচিত, তাহাতে দুষিত বাম্প 

পরিষ্ষাব হইয়া রোগের বীজাণু নষ্ট করিয়া 

দেয়। ওয়ার ফিভার যেখানে আরম্ভ হয়, 

তথাকার প্রত্যেক গৃহস্থ পরিবারেই এই রোগ 
হইবার আশঙ্কা থাকে, সুতরাং সকলেরই সতর্ক 

থাকা বিধেয় । 

প্রথমতঃ ওয়ার ফিভাঁরকে আমরা বড় ভয় 

করিতাম না, কারণ তখন মৃত্যুসংখ্য। প্রাক্সই 
হইত না, কেবল ভোগই ছিল, এখন তা”র 
অন্তরূপ অবস্থা দেখিরা দেশের লোক নিতান্ত 

আশক্িত হইয়াছে । আমাদের দেশের পল্লী 

গ্রামের লোক সমূহ বড় দরিদ্র, তাদের রোগী- 
গুলি . মাটীতে বিছানা করিয়া শুইয়। থাকে, 

ঘরে রীতিমত বেড়া নাই, তা? দিয়! হিম আসে 

ও ঠাণ্ডা লাগে। ওয়ার ফিভারের চিকিৎনকগণ 
বর্তমান নাম দিয়াছেন ইন্ফলুয়েঞ্জা$ যে নামই 
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হউক, নামে কিছু আসিয়া যায় না। মারাত্নক 

অবস্থাটা এখনই খুবই। এই রোগে আযুর্বেদীয় 
চিকিৎগণ প্রায়ই ন্বর্ণ সিন্দুর বা মকরধবজের 
ব্যবস্থা! করিয়৷ থাকেন। সাময়িক উপদ্রব সমূহ 
তাহাতে সময় সময় অনেকটা কমিয়া থাকে 1* 

ইহার যতটা সংক্রামক অবস্থা, ততটা প্রবল 

পরাক্রান্ত ওলাউঠারও নাই। সেই জন্তই 

ইহাতে সর্বদা বেশী সতর্ক থাকা সকলেরই 
কর্তব্য । যাহাদের জবর হয় নাঁই, তাহারাও 

ঠাণ্ডা লাগাইবেনা । এই জরের জন্য দেশের 

মৃত্যুসংখ্যা বড় বাড়িয়া গিয়াছে, তাহ! 

কলিকাতার মৃত্যুর হার দেখিলেই অনুমান 
করা যাইতে পারে। 

অচিকিৎসায় বা বিনা শুশ্রষায় বু রোগী 
মার! পড়িতেছে। রীতিমত শুশ্রুষা পথ্য ও ওঁষধ 

পড়িলে অনেকেই রক্ষা পাইতে পারেন । কাসের 

উপদ্রবে বাসক পাতার রস জাল দিয়া মিশির 

সঙ্গে খাইলে অনেক উপকার হয়। তাহার 

সঙ্গে আদা, গোলমরিচ, কাঁবাবচিনী প্রভৃতি 

দিলে ভাল হয়। এই জরে মাথা গরম ও মাথা 

বেদনা হয়। সেইজন্য সেই সকল উপদ্রবের 

প্রতি চিকিৎসকের দৃষ্টি রাখা বিশেষ আবশ্তক। 
বুকটাকে গরম রাখিতে পারিলে নিউমোনিয়া 
আক্রমণ হইতে প্রায়ই রোগীকে রক্ষা করা 
যাইতে পারে। এই জরে প্রায়ই দেখা যায়, 
কোষ্ট পরিষ্কার হয় না, এমন কি ৩৪ দিনেও 

একবার কোষ্ঠ পরিক্ষার হয় না। তজ্জন্ত কোষ্ঠ 

ওয়র ফিভার | ২২৯ 
স্পপিসপ পিস 

পরিক্ষারের ওষধ দিয়া! শরীরটাকে হাল্ক। কর! 

কর্তব্য) কিন্তু সাবধান, যেন তীক্ষবীর্যা জোলাপের 

ওষধ দেওয়া না হয়। এখন শীতকাল, 

ঠাগ্ডীর সময়, জুৃতরাং যে ঘরে রোগী থাকিবে 

সে ঘর গরম রাখিবার জন্ত ঘরে আগুণ করিয়। 

রাখ! কর্তব্য । রোগীর অবস্থা বুঝিয়া হাতে 
পায়ে সেঁক দেওয়াও কর্তব্য । অবস্থা বুবিয়া 

বলকারক পথ্য দেওয়াও উচিত । জর নির্দোষ 

সারিয়া গেলে কয়দিন পর অবস্থার উপর 

লক্ষ্য রাখিয়া অন্ন পথ্য দেওয়া ব্যবস্থা হইতে 

পারে। পূর্ব বাঙ্গালায় অনেক স্থানেই টিনের 
ঘর, শীতকালে টিনের ঘর বড় ঠাণ্ডা, 

স্থতরাং দে গৃহে রোগীকে না৷ বরাখিলেই 
ভাল হয়। বাধ্য হয়ে এরূপ গৃহে রাখিতে 

হইলে ঘরটাকে গরম রাখিতে হইবে । এই 

জরে ওষধ অপেক্ষা! শুক্রষাই অধিকতর কাধ্য- 
কারী হয়। এখন এমন অবস্থা ঈীড়াইয়াছে যে, 

ঘরে ঘরেই রোগী, কে কা”র শুশ্রুষা করে? 

স্থতরাং ইহারই মধ্যে যাহ করিয়া উঠিতে পারা 

যায়-_তাহার প্রতিই লক্ষ্য রাখিতে হইবে । 
এই জর সমগ্র দেশে অধিকার বিস্তার করিরা 

ফেলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে যমের নিকট হইতে 

যেন পাশ লইয়! আসিয়াছে, যাঁকে ধরিবে-- 

তা*কে আর ছাড়িবে না--এইরূপই অবস্থা । 

যে গ্রামে বা পাড়ায় এই জ্বব আসিয়াছে, 

সেখাঁনকার সমস্ত লোঁককেই সাবধান হইতে 

হইবে। নতুবা আর রক্ষা নাই। 

প্রীরাজেন্দ্রকুমার শাস্ত্রী বিদ্যা ভূষণ। 

৩ 

* মকরধ্বজে শুধু সাময়িক উপজ্রব নহে,-উহার প্রয়েগে এ ব্যাধির বিলক্ষণ উপক।গই হইয়| 
থাকে । আংসং। 



৩৩ আয়ুর্বেদ ফান্তুন, ১৩২৫ । [ ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্য। 
আস শপ. ক পি 

সমর জ্বরের প্রতিষেধক আদা । 

আদার সংস্কৃত নাম আর্রক; বাঙ্গাল 
নাম আদা, সংস্কতের অপভ্রংশ। ডাক্তারী 

নাম 01099: 08708)819, ইংরেজীতে 

3269: এবং হিন্দিতে আদরক্ বলে। আদা 

উদ্ভিদ বিশেষ ) ইহার কন্দের নাম আদ1। 

ইহা বাঙ্গালাদেশে প্রচুর উৎপন্ন হয়। রৌদ্র 
ও গাছের ছাযা-_-উভয় স্থানেই ইহাব আবাদ 

চলে। চেত্র ও বৈশাখ মাসে জমী উত্তমবূপে 

খুঁড়িয়া দেড় হাত অন্তর শ্রেণী কাটিবে এবং 

প্রতি শ্রেণীতে আধহাত অন্তর আদা পুতিয়া 

দিবে। বেশ এক পস্ল! বৃষ্টির পর জ্মীতে 

আদ বসাইবে। গোড়ায় যাহাতে জল না 
দাড়ার়-_সেদিকে লক্ষ্য রাখ! প্রয়োজন । ছাই 
ও থোল আদার পক্ষে উত্তম সার। দেৌয়াশ 

মার্টিই আদার উত্তম জমি। আশ্বিন কাণ্তিক 
মাসে আদার গোড়া হইতে কতক আদ 

ভাঙ্গিয়৷ লওয়া চলে এবং পরে মাটী চাঁপা 

দিলে গাছের কোন ক্ষতি হয় না। মাঘ 

মাসে পাতা শুকাইয়! গেলে সকল আদা 
মাঁটা হইতে উঠাইবে। আদ ইবধুরোপে 

প্রচুর পরিমানে রপ্তানী হইয়া থাকে । 
পরিপুষ্টক আর্্রককন্দ উত্তমরূপে ধৌত 

করিয়া ঝুড়িতে রাখিয়া! ক্ষকেরা ঝাঁকিয়া 

ঝাঁকিয়৷ ছাল তুলিয়া ফেলে। ইহা রৌড্রে 
ক্রমশঃ শুফফ করিয়া লইলেই শুঠ প্রস্তত 

হয়। উত্তম শু'ঠ দেখিতে শুত্রবর্ণ এবং বনু 
দিন অবিকৃত থাকে । পাটনাতে বিস্তর 

আদ! জন্মে এবং বঙ্গে পাটনাইশুঠই 

সাধারণতঃ বাজারে বির্লীত হয়। 

মাত্রা সরস অদ্ধ তোল! হইতে ২ তোল|; 
চূর্ণ /* আনা হইতে 1০ আনা ওধধার্থে 

ব্যবহার করিতে হয়। 

এই বৎসর (১৩২৫ সন) কলিকাতা ও 

অন্তান্ত সহরে, এমন কি গ্রামে-ঘরেও এক- 

প্রকার বহুব্যাপক নাশক সংক্রামক সর্দি-জবর 

দেখা যায়। সাধারণতঃ এই জর “সমর জবর” 

বলিয়া কথিত। ভারতবর্ষে প্রথমতঃ বোম্বে 

প্রদেশেই এই রোগ দেখা দেয়। রোগের 

প্রথম অবস্থায় প্রবল স্দিজরের মত নাক 

ও গলা৷ শ্লেম্ব। পূর্ণ হয় অত্যন্ত মাথা ধরে, ক্ষুধা 

মাত্রও থাকে না, শরীর ম্যাজম্যাজে ও হূর্ববল 

বোধ হয়। রোগের দ্বিতীয় অবস্থায় জর দেখা 

দেয়, মূত্র বক্তবর্ণ হয়, শেবে বুকে সর্দি বসিয়। 

স্থল বিশেষে ঘোরতর সান্নিপাতিক জরের ন্যায় 

বিবিধ উপসর্ণ উপস্থিত করে। এ রোগ 

কলিকাতান্ন সংক্রামক রূপে দেখা দিলে তথায় 

আমরা যে বাটাতে ছিলাম, এ বাটার সকলেই 
এই রোগে আক্রান্ত হন এবং ৩1৪ দিন ভুগিয়া 
সকলে আরোগ্য লাভ করেন। কিন্ত 

কলিকাতাব অন্তান্ত স্থলে এই ব্যাধি এত 
সহজে আরোগ্য হয় নাই। এই রোগে মৃত্যু 
সংখ্যা ভীতিপ্রদ ৷ 

এই রোগের গৌণ কারণ যাহ! হউক, 

মুগ্ন্তঃ কোন আগন্তক বিষ গপা ও 

প্রেক্সিক বিল্লি এবং পাকস্থাপী আক্রমণ করিয়া 

বাধু, পিত্ত এবং কফকে দূধিত করে। 
কফের দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চিকিৎসা 
করিঠে হইবে। 



শষ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা ] সমর জ্বরের প্রতিষেধক আদী। 
সপ সপ | পপ: ৯্পপ পপ | পাশা শিস 

২৩১ 

শা পপ | পিসি | পপ আপস পর জপ ০০০০১ 

এই আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই ধদ্দি আক | জরে বুকের, গলার ও কণ্ঠের কফ বাহির 
আদার রসের কুলি. দিবসে ৩৪ বার এবং 

আদার রস ও মধু দিবসে ৩ বার এবং তুলসী 
পাতার রস মধু সন্ধ্যার পর ১ বার সেবণ করা 

যায়, তাহ! হইলে ব্যাধি নিশ্চয়ই প্রবল হইতে 

পারে না এবং ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইয়া 

যায়। জিঞ্জারেড ব্যবহার করাও মন্দ নহে, 

ইহাতে আদ! আছে। গুরুতর আক্রমণেও 

এইরূপ চলিতে হইবে। আমি এ পর্যন্ত ৭৬ 

জন রোগীকে* এই ব্যাধি হইতে আরোগ্য 

করিয়াছি । ইহাতে কাহারও কোন ছুষ্ট উপ- 
সর্গ দেখা দেয় নাই। সকলকেই ইহা' পৰীক্ষা 

করিবার জন্ত বিশেষভাবে অন্্ররোধ 

জানাইতেছি। আদা খাগ্রূপে আমব! নিত্য 

ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা ব্যবহারে 

কাহারও কোন ভগ্নের কারণ নাই। আদার 
রসের কুলি লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গলা বুক 
ও নাক হইতে সর্দি কাটতে থাকে, বেদনার 

হাঁস হয় এবং সমর জ্বরের যাতনা ও অনেকটা 

নিবৃত্ত হইন্বা বায়, ক্রমে ক্ষুধা দেখা যায় ও 

রোগ আরোগ্য হয়। গ্রামঘরে সমর জ্বর 

দেখা দিলেই আহারের পুর্বে আদ] ও সৈন্ধব 
লবণ সেব্য । এইরূপে চলিয়া সমর জরে 

আক্রান্ত হইতে আমরা কাহাকেও দেখি 
লাই। আদ] ও তুগনী সমর জরের প্রতিষেধক 

ও উত্তম ওষধ। যতদুর পরীক্ষা করা হইয়াছে, 
তাহাতে এই সত্যই প্রতিপাদিত হয়। 

আদা সম্বন্ধে আফুর্ধেদ শাস্ত্রের বিস্তৃত 

অভিপ্রায় নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। 
চক্রদত্ত মতে (১) আদার রসে সৈন্ধব লবণ 

ও ব্রিকটুচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ মুখে ধারণ 
করিবে এবং কিছুক্ষণ রাখিয়া ফেলিয়া! দিবে, 

পুনঃ পুনঃ থুথু ফেলিবে। ইহাতে সন্িপাঁত 

পেপসি পাপা পাপপ্পিপ্পাশ পাপা 

শাস্তি শশী সাপ 

র 
ৰ 

হইয়া লঘ্বুতা জন্মে। (জর, চিঃ) (২) 
অতিসার রোগীর নাভির চতুর্দিকে পিষ্ট 

আমলকীর আলবাল প্রস্তত করিয় মধ্যস্থল 

আদার রসে পুর্ণ করিবে; ইহা অতিসার 

রোগীর পক্ষে অতিশয় হিতকর। ( অতিসার 

চিঃ) (৩) শুঠ কন্কের সহিত গব্য্বৃত পাক 

করিয়া গ্রহণী রোগে সেব্য; ইহ! বায়ুর 
অন্থলোমক (গ্রহণী চিঃ) (৪) ক্ষুধা বুদ্ধির 

জন্য মধ্যাহ্নে আহারের পুর্বে আদা ও সৈন্ধব 

লবণ সেব্য । ( অগ্নিমান্দ্য চিঃ) (৫) নুতন সর্দি 

ও শ্বাসকাশে আদার রস ও মধু সেব্য। (কাস 

চিঃ) (৩) আমবাত রোগী কাজির সহিত 

শঠ চূর্ণ পান করিবে ।  (আমবাত চিঃ) (৭) 

হৃদরোগ ও কাঁদ আদির পক্ষে শুঠের কাথ 
গরম গরম পান হিতকর। (হৃদরোগ চিঃ) 

(০) তীব্র শিরোবেদনায় গব্যহুদ্ধের সহি শু ঠ- 

চর্ণ নম্ত লইবে। (শিররোগ চিঃ)। 
শাঙ্গধর মতে ।১) শু ঠচুর্ণে গব্যদ্বৃত মাথাইয়। 

এড়গুপত্র বেষ্টন পূর্বক মাটীর প্রলেপ দিয়া মৃদু 
অগ্বিতে পুটপাক করিবে। এই চূর্ণ 

প্রাতঃকালে চিনির সহিত সেবনে আমাতি- 

সারেব বেদনা দূর হয়। (দ্বিঃ খঃ ১ অঃ) 

(২) শুঠ্চুর্ণ এড়গমূলের রসে সিক্ত করিয়া 

পিগাকার করতঃ এড়গুপত্র বাবা আবৃত ও 

মাটার প্রলেপ দিয়! পুটপাক করিবে। ইহার 
রস মধুনহ পান করিলে আমবাত প্রশমিত 

হয়। (ঘি: খঃ ১অ)। 

ভাব্প্রকাশ মতে (১) পীতপুর্পবেড়েল৷ 

মূলের ছাল ও শুঁঠ সমভাগে লইয়া ক্কাথ 
প্রস্তুত করিবে । ২৩ দিন এই কাথ পান 

করিলে শীতকম্প-দরীহ্যুক্ত বিষম-জ্বর নষ্ট 
হয়। (মু খঃ ২ভা) (৪) সার্জিকাক্ষার ও 



২৩২ আময়ুব্বেদ_ ফাল্গুন, ১৩২৫। [ ৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্য। 

(মঃ সমভাগে গুল্সরোগে সেব্য। 
থঃ ৩ভাঃ) 

চরক মতে (১) আদার রস ও হুপ্ধসমভাগে 

আদা 

উদর রোগে সেব্য। (চিঃ ১৮ অঃ) (২) 

গরম জলের সহিত শু“ঠচুর্ণ পান করিলে আম 

বিনষ্ট হয়। (চিঃ ১৯ অঃ) (৩) পুরাণ গুড় 

ও আদা তুল্যভাগে ক্রমে মাত্রা বৃদ্ধি করতঃ 
১মাস সেবন করিবে, এই সময়ে হদ্ধের 

সহিত অন্ন পথ্য বাবস্থের। শোথরোগে ও 

শ্বাসের পক্ষে এই ওষধ হিতকর। (চিঃ) 

১৭ অঃ) (৪) ক্ষতক্ষীণ রোগী শু'ঠচুর্ণ সেবন 

করিবে। ওষধ সেবনকালে অন্ন ত্যাগ করিয়া 

শুধু হুগ্ধ পান বলারোগ্যপ্রদ। (চিঃ ১৬ অঃ) 

(৫) বালা ও শুঠ সমভাগে কাথ প্রস্তুত 

করিয়া অতিসারে সেব্য) ইহা অগ্নিবর্ধক ও 
অতিসারহর। 

দ্রব্গুণ হিসাবে আদা--ভেদক, গুরু, 
উষ্ণবীর্ধয, অগ্নিকারক, কটু বিপাকে মধুর, 
রুক্ষবাত ও কফনাশক | শু'ঠে যে সমস্ত গুণ, 

প্রায় সমস্তই আদাতে আছে। শু'ঠের গুণ 

যথা-_রুচিকারক, পাচক, কটু, লঘু, স্নিগ্ধ, 
উষ্ণ, পাকে মধুর, কফ, বায়ু ও বিবদ্ধ (মলাঁদির 
রোধ) নাশক, বলকারক এবং শ্বরবদ্ধক। 

আগ্নেয় গুণ হেতু শু"ঠ আভ্যন্তরীণ জলীয়াংশ 

শোষণ করতঃ মল পদার্থ সংগ্রহ করে এই 
হেতু শুঠ গ্রাহী। 

“চাকা প্রকাশে”. 

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রায় কবিভৃষণ। 

মকরধ্বজের অস্্পান ৰিধি। 

সর্বজন শুন শুন, মকরধবজের গুণ, 

যে রোগেতে যাহা অন্থপান । 

আদ! মধু সর্দি জরে, তুলসীর পত্র পরে, 

স্বল্লকাসি সারে দিলে পান ॥ 

দাহ, পিপাস! কারণ, রোগী বাস্ত সর্বক্ষণ, 

--সে সময় পটোল বেদান]। 

মধু আর বেলপাতা, 'আশ্ধ্য এর ক্ষমতা, 

শাস্তি পায় জর ও বেদন! ॥ 

মৌরী ও শ্বেত চন্দন, ইহাতে সারে বমন, 
শশা বীজ, কুল আঁটি শাসে। 

চাঁউল ধৌত জলে, অজীর্ণে সুফল ফলে, 
জাম ছালে অভিসার নাশে ॥ 

হইলে হে নাড়ীক্ষয়, দেখে সবে পাঁয় ভয়, 

সে সময় কপূরের জল । 
আর দিলে আদা তা'তে, মঙ্গলময় কপাতেঃ 

অত্যাশ্চর্ধ্য জানিবেক ফল ॥ 

ভম্ম মযুরের পুচ্ছ-_হিককাকে করয়ে তুচ্ছ, 
পুনঃ পুনঃ ইহা ব্যবহারে । 

ৰ শিথিল হইলে গাত্র, মৃগনাভি একমাত্র, 

ঘোর সানিপাতিক বিকারে ॥ 

কদলী মুলের রস করিলে সেবন। 
হিক্ক। ভয় দূর হয় শুন সর্ব জন॥ 

. মকরধবজের সহ কচিতাল জল, 
মিশা”য়ে সেবিলে হয় হিক্কা রোগে ফল ॥ 
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পপ পাপ পাপ শাক সা সপ জজ || জিপ 

ভিজান মুড়ির জল পরম সহায় । 

থোড়ের রস ও চিনি হরে হিক্কা রোগ ভয় ॥ 

গুলঞ্চ সিউলি পাতা, মধু ও পলতা৷ লতা, 
পুরাতন জ্বর নিবারক। 

যদি কার থাকে কাসি, তাহাকে কি প্রকাঁশি 

--উপকারী পিঁগুল বাসক ॥ 

থাকিলে উদ্রাময়, না করিহ কোন ভয়, 

আল্কুশী সহ ভদ্র মূল; 
অথবা বিট লবণ, যমানী সহ সেবন+_- 

করিলে হে যায় আমশুল ॥ 

স্বেত পুনর্ণবা রস, শোথ রোগী এর বশ, 

হয়ে থাক পাবে পরিত্রাণ । 

পটোল আর বেদানা, ইহাদের গুণপণা, 

শীপ্র সারে উদর আধ্ান ॥ 

ধাইকুল, মোচরস রক্ত আমাশয় । 
পরমোপকারী ইহা! জানিবে নিশ্চয় ॥ 

চিকি জুপারির রম আমরুলি রসে। 

আমাশয় যায় দূরে ছু" তিন দিবসে ॥ 

রক্তনাইলের ফুল মৌরী ও চন্দন। 

রক্ত আমাশয় এতে হয় নিবারণ ॥ 

কুড়,চি ও জায়কল, রক্তআমে ফল, 
বনমূল৷ পাতা আয়াপান। 

মুখ ও কাঁচড়া দাম, ব্যবহারে অবিরাম, 

রক্তরোধে ইহাই বিধান ॥ 

হইলে রক্তাতিসার, মুখ! ও দাড়িম পাতার,__ 
রস সহ করিবে সেবন । 

আর অতি উপকারী, তুল ধৌত বারি, 

শুন শুন ওহে বিচক্ষণ ॥ 

বেলপোঁড়া ইক্ষু চিনি, ইহাতে সারে গ্রহণী, 

কিম্বা আমলকী ভিজা জলে। 

মুখা, কপ্পুর, খদির, এই অন্ুপানে ধীর, 
ভাঁষণ গ্রহণী যায় চ”লে ॥ 

আমলকী পদ্মমূল, যষ্টিমধু ধাইফুল, 
ইন শীঘ্ব ভৃষ্ক। নিবারক। 

ঘজ্ঞ ডুমবের রস, দ্রাক্ষা ও অশ্নবেতস, 

মুখ শুষ--পিপাসা নাশক ॥ 

মূত্রকৃচ্ছ,, মুত্রাঘাত, প্রমেহ, ভীষণ বাত, 

মকর্ধবজেতে উপকার । 

প্রমেহেতে পুঁজ পড়া, যজ্ঞ ডুমুরের গুড়া, 

ব্যবভারে হর প্ততিকাব ॥ 

গঁদ ও ইসবগুল প্রমেহ করে নিম্ম,ল, 
কাচা হলুদ ও আমলকী । 

কাকুড় বীজের শ'স. মৃত্রকচ্ছ করে নাশ, 

ৃ মুছ বিরেচনে হরীতকী ॥ 
কাবাব চিনির গুড়া শ্রেষ্ট স্বপ্নরভঙ্গে | 

সেবিলে শয়ন কালে মধু দিয়ে সঙ্গে ॥ 

যৌবনে প্রধান রোগ শুক্রের তারল্য। 
তালমূলী রসে যায় ইহার প্রাৰল্য ॥ 
রক্তপিত্ৃ, উরঃক্ষত, ভীতিপ্রদ কাসে, 

সতত কাতর রোগী পড়ি মহা ভ্রাসে, 

আলতা ভিজান জল মধু দিয়া তাতে। 
ফটকিরি গু'ড়। সহ সেবিবেক প্রাতে ॥ 

যজ্জডুমুরের রস এক তোলা ল'বে। 

মধু দিবে অন্ধ তোল! সেবিবেক সবে ॥ 

কামিনী ফুলের পাতা লবে রস করি। 

সেবিবে মকরধ্বজ বিষু্নামন্্ররি ॥ 

বাসক পাতার রসে সারে রক্ত পিতৃ । 

ভগবান পাদ পন্মে রেখো রোগীচিত্ত ॥ 

শ্রীতারিণীচরণ কবিভূষণ ভট্টাচার্য্য । 

ফান্ন__৫ 

আপ: শী স্ব 
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রক্ত মোক্ষণ। 

310০0 1,9660৫. 

রক্ত মোক্ষণ হই প্রকাব। (১) সাব্বার্গিক 

(৫0861) এবং (২) স্থানিক (150) । 

সার্বাঙ্গিক বক্তমোক্ষণ দুই প্রকাবে 
সম্পন্ন হইতে পাবে ,_€ ১) শিবচ্ছেদন 

(5০065৫৪98) ও (২) কোন ধমনীচ্ছেদেন 

(০০907 )1  প্রথমোক্ত প্রণালী 

ডাঁক্তাবা মতে সচরাচব অবলম্বিত হইয়া! থাকে । 

যতটুক্ রক্ত মোক্ষণ কবিতে হইবে, বোগীব 
বয়স, অবস্থা ও বোগের প্রকোপ অনুসাবে 

তাহা স্থির কবা আবগ্তক। এবপ অবস্থায় 

নাড়ীব অবস্থা আমাদেব প্রধান নিদর্শন। 

নাড়ী যতক্ষণ কঠিন থাকে, ততক্ষণ রক্ত 

মোক্গণ কবা যাইতে পাবে এবং তাহা কোমল 

হওয়া মাত্র নিরন্ত ওয়া উচিত। নতুবা 

শোণিত ক্ষয়ে মুঙ্ছ। হইবাব সম্ভাবনা । 

স্থানিক (1,০021) রক্ত মোক্ষণ ও তই 

প্রকাঁব (১) জৌঁক বসান (149601111)2) এবং 

(২) যন্ত্রদ্বারা বক্ত চোষণ (০71)])17) | 

১। জোক বসান। প্রথমতঃ একটি 

পাত্রে একসের পরিমাণ জপ রাখিয়া তাহাতে 

অন্ধ তোল! হরিদ্রা চূর্ণ মিশ্রিত কবিবে। 
পরে তাহাতে জলৌকা নিক্ষেপ করিবে। 

এইবপ করিলে উহা স্বয়ং লালা ত্যাগ করিতে 

থাকিবে । সেই লালাহীন জলৌকা রক্ত- 

মোক্গণ কার্ষ্যে প্রশস্ত । যে স্থানে জোক 

বসাইতে হইবে, সেই স্থান ধৌত করিয়া 
মুছিয়া ফেলিবে। এবং শুফ বন্ধ দ্বারা জলৌক 

9 
ডু 

ধরিয়া এ স্থানে লাগাইয়া দিবে । সহজে না 

ধরিলে কিঞ্চিৎ ছৃগ্ধ, মাখন বা রক্ত ও স্থানে 

লাগাইয়া দিবে। চিত্র জলৌকা সচরাচর এক 

হইতে ছুই ড্রাম এবং দেশীয় জলৌক এক 

হইতে তিন ড্রাম রক্ত শোষণ করে। প্রায়ই 

২০ মিনিটের মধ্যে জলৌকা! পড়িয়া 

যাম। যদি শীঘ্ব ছাড়াইবার প্রয়োজন হয়, 
তরে একটু তামাকেব জল না লুণের জল 
দিলেই খুলিয়া পড়িবে । হুা'কার কটু জল 
অথব|। চুণেব জল দিলেও খুলিতে পারে। 

জোক কোন মতেই টানিয়া খুলিবে না। ইহার 
পব যি আনও বক্ত মোক্ষণ কবিবার প্রয়োজন 

হয, তাহা হইলে উক্ত দষ্ট স্থানে উষ্ণ জলের 

"সক দিবে এবং চোষণাদি কবিবে। যদি 

জোক ধবাব স্থান হইতে রক্ত পড়িতে আরম্ত 

হয়, হবে কিঞ্চিংতুল! এ স্থানে টিপিয়া ধরিলেই 

বক্ত বন্ধ হইয়া! যায়। তাহাতেও রক্ত বন্ধ 

না হইলে অথবা অত্যন্ত রক্তত্রাব হইলে 
ফ'ট্কিরী চূর্ণ কিম্বা তাভার গাঢ় দ্রব লাগাইলে 
সহজেই রক্ত বন্ধ হইয়া বায়। ডাক্তারী মতে 
2010 65710501060 50159: অথবা 

1. 966৪1 প্রয়োগে সহজেই রক্ত বন্ধ হয় । 

মলদ্বারে, গলমধ্যে ও জরাধু, গ্রীবা প্রভৃতি 

স্থানে রক্ত মোক্ষণের আবশ্তক হইলে উপযুক্ত 

যন্ত্র দ্বারা অতি সাবধানে জলৌক! প্রয়োগ 
করিতে হয় ; কেননা, সামান্ট কারণে এ সকল 

গহবরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারে। এরূপ 
ইইলে লবণ জল কিন্বা হকার কটু জল 

৯৫ 
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শপ এ পপ আপ পপ 

প্রয়োজন মত পান করিতে দিবে অথবা পিচ. 

কারী দ্বারা অস্তঃক্ষেপ করিবে। 

২। যন্ত্র দ্বারা রক্ত চোষণ (৭801011)) 

ছুই প্রকার $ (১) আদ্র (09190) ও (২) 

শু (0:)1। 000156 0111)1)11) ডাক্তারী 

মতে নিম্নোক্ত উপায়ে সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

স্কারিফিকেটর নামক যন্্ দ্বারা প্রদাহ স্থান 

কর্তন করিবে। এবং একটি কাঁচের বাটির 

অভ্যন্তর প্রদেশে তুলি দ্বারা ম্পিরিট (9101710 
লাগাইয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিবে । অগ্নি 

প্রজ্জলিত হইব! মাত্র কর্তিত স্থানে তাহ! বসা 

ইবে। ইহাতে বাটির অভ্যন্তর বাষুশুন্য হইয়। 
যায় এবং তন্বারা উক্ত স্থানের ত্বক আরুষ্ট ও 

হপীত হইয়া! উঠে; সঙ্গে সঙ্গে রক্ত নিঃস্যত 

হইয়া যায়। 

1) 0111)0011)6 অস্ত্র দ্বারা অথবা অন্তরূপে 

চর্ম না চিরিয় এ্ররূপে বাটি বসাইবে। ইহাতে 

শোণিত নিঃসৃত না হইলেও বাটির নিয়স্থ 

ত্বকের অভ্যন্তরে সঞ্চিত হয়ঃ; তাহাতে 

আভ্যন্তরীণ রক্তাধিক্য কমিয়া যায়। 

আমগ়িক প্রয়োগ ;-_ বলিষ্ঠ ও যুবকদিগের 

ফুস্ফুস্ ও নস্তিষ্কাবরক বিল্লি, হৃৎপিগাবরক 

স্বরধন্ত্র ও মৃত্রগ্রস্থির প্রদাহ এবং সন্্যাস। 
গাঁউট, স্থানিক চর্ম প্রদাহ প্রভৃতি অবস্থায় 

সার্বাঙ্গিক ও স্থানিক রক্ত মোক্ষণ আবশ্তক । 

কোন কারণে শরীর হইতে রক্ত নিংন্ত 

হইলে অল্লাধিক পরিমাণে সর্বশরীর অবসন্ন 

হইয়া পড়ে) কিন্তু কোন প্রদাহিত স্থান 

হইতে শোণিত নির্গত হইলে তথাকার প্রদাহ 

কমিয়। আসে। প্রাচীন চিকিৎসকগণ প্রায়ই 
রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থা করিতেন। ন্ৃশ্রুতে রক্ত 

মোক্ষণ প্রণালী অতি সুন্দর রূপে বিবৃত হই- 
যাছে। তথাপি কালের কুটিল চক্রে আজকাল 

রক্ত মোক্ষণ । 

পারার (হরর পা পাপ 

২৩৫ 
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এই প্রথা প্রার পরিত্যক্ত হইন্নাছে। অগ্ঠাপি 

আমাদের ময়মনসিংহ জেলার স্থানে স্থানে নিয় 

শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে ইহার প্রভাব পুর্ণ 

মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। তাহারা বাশের চো 

শিঙ্গা, বি প্রভৃতির সাহায্যে আশ্চর্য্য উপায়ে 

রক্তমোক্ষণ করিয়া থাকে । তন্মধ্যে বিশ্ব 

দ্বারা রক্তমোক্ষণ প্রণালীই সহজ ও ন্ুফল 

প্রদ। আমি অনেক স্থলে ইহার অসীম 

উপকারিতা উপলব্ধি কবিয়াছি। সাধারণে 

অবগতির জন্য সহজ উপায়্টই এখানে লিপি- 

বদ্ধ করিলাম । 

একাট ছোট স্ুগোল অথচ স্ুপর বিন্ব-- 

কপিখক হইলেই ভাল ভর সংগ্রহ করির! 

তাভার মুখ সামান্ত পরিমীণে কাটিয়া ফেলিতে 

হইবে এবং সেই কণ্ডিত বিশ্বকে জলে উত্তম 

রূপে সিদ্ধ করিয়া লইতে তইবে। এইরূপ 

ভাবে বিদ্বের মধ্যস্থিত পদার্থ গলিরা গেলে 

উত্তমকূপে পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। 

পবিশ্কৃত বিন্বটি রৌদ্রোত্তাপে শু করিয়া এক 

থণ্ড ক্লানেল অধবা অন্ত কোন গরম কাপড় 

দ্বারা বেষ্টন পূর্বক আলমারীতে আবদ্ধ করিয়া 

রাখিতে হইবে-যেন তাহাতে ঠাক্তা বাতাস 

নালাগে। 

কাকিল। মতস্তের ঠোট দ্বাবা প্রদাহিত 

স্থান পাচিয়া লইতে হইবে। পবে উক্ত বিশ্বের 
অভ্যন্তর ভাতগ স্পিরিট লাগাইয়া তাহাতে 

অগ্নি নংযোগ করিবে । অগ্নি প্রজ্ছলিত হইবা- 

মাত্র উহ! প্রদাহিত স্থানে জোরে বসাইয়া 

দিবে হইবে, শ্পিরিট না পাইলে কেরোসিন 
দ্বারায় বিন্বের অভ্যন্তর প্রলিপ্ত করিলেও চলে । 

তবে স্পিরিট দ্বিতে পারিলেই ভাল হুয়। 

ইহাতে বিশ্বের অভ্যন্তর ভাগ বায়ুশুন্য ইইয়া 

ত্বকৃকে আরুষ্ট করিয়া দূষিত ব্ত নির্গত করিয়া 



২৩৬ 
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ফেলে । যে পর্যাস্ত দূষিত রক্তে বিস্বের অভ্য- | প্রদাহ বেশী হইলে কদাচিৎ ২১ দিন পরেও 

স্তর পুর্ণ না হয়, সে পর্য্স্ত বিন্ব পতিত হয় না। 
পবে পরিমাণ মত বক্ত নির্গত হইয়া গেলেই | হয়। 

বিদ্ব আপনাপনিই খুলিয়৷ পড়িয়া যায়। তবে 

পুনরায় উপরোক্ত নিয়মে রক্ত চোষণ করিতে 

ীযোগেক্্র কিশোর লোহ। 

সলাত আপস 

বসন্তে মুঝিযোগ । 

বসন্তে বস প্রয়োগ । শোধিত গন্ধক ছুই 
ভাগ ও শোধিত রস এক ভাগ লইয়া কজ্জলী 

প্রস্তুত করিয়া, তাহা যথোপসুক্ত মাত্রায় পাঁনেব 
রস সহ সেবন করাইলে, বসন্তের প্রতীকাৰ 

তইয়া থাঁকে। 

বসন্তে দাহ নিবারণ। বসন্ত বোগ 

নিবন্ধন শবীরে দাত উপস্থিত হইলে, বাসি 
জলের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে মধু মিশ্রিত 

করিয়া সেবন করালে, 'দাহের শাস্তি 
হইরে। অধিকম্ঘ এই মধু মিশ্রিত জল 
পান দ্বারা বসন্ত বোগেন৪ উপশম হইয়া! থাকে। 

কার শোবধন। চালিতার ছাল দ্বারা 

শীতকযায় প্রস্তুত করিয়া লইয়৷ শ্রী জল 

দারা শরীর ধৌত করিলে বসন্তের ক্লেশ 

বিদ্ুরিত ভইবে। পাচন প্রস্কাতৈর নিয়মে 

পূর্ব দিন কষায় প্রস্থত করিয়া রাখিয়া 

পরদিনে উহা ব্যবহার কবাইতে হয় । এইরূপ 

ক্কাথকেই আবুর্বেদে শীতকষায় বলা হইয়াছে । 
'এ স্থলে ধৌত কবিবার জন্য যড়ঙ্গপাঁনীধ 
বিধারনই শীত কষাঁয় প্রস্তত করা বিহিত । 

ধুপ। বচ, বীশেব নেলি, যব, বাসক মূলের 

ছাল, কার্পাস বাঁছ ত্রাঙ্গা শক, তূপসীপাতা, 

৩৮০ 
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আপাং বীজ, লঙ্কা ও ্ুত সংযোগে ধুপ প্রদান 
করিলে, সকল প্রকাব বসন্ত ও অন্যবিধ ব্রণ 

রোগেরও উপশম হইয়া থাকে । কাহাবও 

কাহারও মতে এ স্থলে ধম দ্রব্যেব স্িত বিষ 

প্রদান করাও কর্তবা, কিন্ত বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ 

বলেন, বসন্ত রোগের কোন অবস্থাতেই কোন 

প্রকারে বিষেব সম্পর্ক রাখা, জীবনের পক্ষে 

হিতজনক নহে। 

কথায় (পাচন) নিম্বাদি। নিমছাল, 

ক্ষেতর্পাপড়া, আকনাদদি, কটকি, পলতা, 

বাসকমূলের ছালঃ ছবালভা, আমলা, 

বেণার মূল, রক্তচন্দন, ও শ্বেতচন্দন ;১-এই 

দ্রবাগুপি যথোপযক্ত মাত্রায় সমভাগে লই! 
কাথ প্রস্তুত করিয়া, উহাতে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া 

পান করাইলে, জর ও বিসর্পযুক্ত ত্রিদোধজাত 

বসন্ত বোগেরও শাস্তি হইয়া থাকে । বসন্তের 

গুটি বসিয়া গেলে, এই পাচন ব্যবহারে তাহা 

পুনরার বাহিরে প্রকাশ পাইয়া থাকে । এই 

পাচনটি সকল প্রকার বসস্তের বিশেষ ফলপ্রদ। 

পটোল।দি। পলতা, গুলঞ্চ, মুতা, বাসক, ধনে, 
্ররালভা।, চিরাতা, নিমছাল, কটকি ও ক্ষেত- 

পাপড়া - এই সকলের মিলিত ক্কাথে, কি আম 
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অথবা! কি পক, সকল প্রকার বসন্তেরই উপশম 

হইয়া থাকে? অধিকত্ত জর ও-বিশ্ফোট প্রভৃতি 

এই কষায় সেবনে নিবারিত হয় । 

শীঘ্র পাঁকাইবার উপায়। টাবাঁলেবুর 
কেশর, কীজি দ্বার! বাটিয়া৷ প্রলেপ দিলে 
শীঘ্রই বসন্তের গুটিকাগুলি পাকিয়। উঠে 

এনং দ[হ নিবারিত হয়। 

পাদদাহ নিবারণ । পাদদ্ধরে উৎপন্ন 

ব্সম্তগুলি অত্য স্তদ[হ জন্ম ইয়৷ থাকে, চেলেনি 

জলদ্বার! বারংবার প| ধুইলে সেই দাহ নিবারিত 
হয়। 

পক্ষ বস্তায় ন্যনস্থা । বসন্তের পককাবন্থায় বাধূর 

অতিশয় প্রকোপ হইয়া থ।কে, এইজন্য বসন্তের 
এই অবস্থাতে বিশোষণ অর্থাৎ কক্ষ ক্রিয়া! কর! 
কোন মতেই বসন্তরোগ পীড়িত ব্যক্তির পক্ষে 
শুভজনক নহে, প্রত্যুত এইরূপ অবস্থাতে 
ংবুহণ অর্থাৎ পুষ্টিকারক ক্রিয়া অনুষ্ঠ।ন 

করাই আতুরের জীবন কামনায় স্থুচিকিৎসকের 
কর্তব্য । | 

পক্ক অবস্থাতে-_-গুলঞ্চ, যষ্টিমধুঃ কিসমিস, 
ইক্ষু-মূল, ও দাঁড়িম ছাঁলের কাথে উপযুক্তবূপ 

ইক্ষু গুড় প্রক্ষেপ দিয় সেবন করাইলে শীত্ত 
বসন্তের ক্ফোটকগুলি পাঁকিয়। উঠে এনং বাঁয়ুরও 
শান্তি হইয়। থাকে । 

সরস প্রয়োগ । বসন্তের পক্কাবনস্কাতে 

রক্ষক্রিয়ানিবন্ধন বায়ুর প্রকোপ হইয়া 
পড়িলে, সেই আত্ুরের শূল, আধ্মান ( পেট 

ফাপা) ও কম্প প্রসৃতি বাতজাত উপদ্রব- 

গুলি জন্মিয়া থাকে। এই অবস্থাতে চাতক 

ও তিতির প্রভৃতি পাখীর মাংসরস অল্প 

মাত্রায় সৈদ্ধব সহযোগে প্রদীন কর! কর্তব্য । 

অরুচি। বসস্তরোগে অরুচি হইলে অস্ত্র 
দাঁড়িমের রসের সহিত যুষ পান কব উচটিত। 

পপ বি 

থয়ের এবং পীতশাল দ্বারা সাধিত শীতল ক্াথ 

পানেও অরুচি বিদুরিত হয়। 
শৌচ। খয়ের কাষ্ঠ ও চাঁলিতা৷ ছালের দ্বারা 

ষড়ঙ্গপানীয় বিধানে অর্দেক জল শুফ করিয়া 
প্রস্তুত কাথ, বসন্তরোগে শৌচ ক্রিয়ায় ব্যব 

করা কর্তব্য । ৃ 

মুখ ও কণ্ঠরোগে। জাতীপত্র, মণ্তিষ্ঠা, 
দ[রুহিদ্রা, স্পারি, শমীকাঠ, আমল! 

ও যষ্টিমধু দ্বার! কাথ প্রস্তুত করিয়া, শীতল 
অবস্থায় তাহার সহিত মধু মিশ্রিত করিয়া, 

মুখ ও কণ্ঠরোগে গণ্ুষ ধারণ কবিতে 
হইবে। ' 

চক্ষুরেগে। গুলধ্চ ও বষ্টিমধু জলের 
সহিত বাটিয়া লইয়া বস্ত্র বারা পুটুলি বাঁধিতে 

হইবে। এ পুঁটুলি ঈষৎ নিপীড়িত কবিয়া 

চক্ষুতে সেক দেওরা কর্তব্য । 

নষ্টিমধু, হরীতকী আমলা, বহেড়া, সুচমুখী, 
দাঁরশ্হরিদ্রা নীলোতৎপল (স্থ্দি) ব্ণারমূল, 
লোধ ও মস্তিষ্ঠা-এই সকল দ্রব্য মিলিত 

তাবে অথবা পৃথক ভাবে (এক একটির) 

যথাষথ গ্রহণ করিয়। প্রলেপ বা কাথ দ্বারা 

অভিষেক করিলে নয়নগত বসন্তের উপশম 

হয় এবং ফোড়া গলিয়! চক্ষুর অনিষ্ট ঘটিবার 

কোন আশঙ্কা থাকে না। 

পু'ষ হইলে তাহার গ্রতিকার। বস্স্তের 

ক্ষৌটকে পুষ হইলে বট, অশ্ব, পাকুড় 

ষজ্ঞডুমূ্র ও বকুলের ছাল চূর্ণ তাহাতে 

বাবহার করা! বিধেষ। ঘুঁটের ছাই অথবা 
শুষ্ক গোবর চূর্ণ ও পূর্ধোক্তরূপে ক্লেদ 

নিবারণের জন্য প্রয়োগ করা বিহিত । 

ক্রিমি নিবারণ। বসন্তের ম্ফোটকে 

ক্রিমি উৎপন্ন হইবার আশঙ্কা নিবারণের 

জন্তু সরল, অগ্ুর ও গুগুল প্রভৃতি 



২৩৮ আয়ুর্ধেদ-_ ফাল্গুন, ১৩২৫। [৩য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা 

দ্বারা বেশ ধূম প্রদান করা কর্তব্য । 

কারণ এইরূপ ধুমের দ্বারা আতুরের 

০৯ কপ পারি 

. রক্তমোক্ষণ। বসস্তরোগে রক্তের বিকৃতি 

পরিলক্ষিত 'হইলে অবস্থা বিশেষে রক্তমোক্ষণ 

বেদন! ও দাহের শাস্তি হয় এবং পু'য নির্গত | করাও বিহিত । 

হইয়া ম্ফোটকগুলিও বিশুদ্ধ হয ; সতরাং 

শীঘ্রই পীড়া আরোগ্য হইয়৷ থাকে । 
কগশুদ্ধি। এই রোগে কণ্ে শ্লেম্মার প্রকোপ 

দৃষ্ট হইলে, পিঁপুল ও হরীতকী চূর্ণ মধুর সহিত 
লেহন করিতে দিরে। কণশুদ্ধির জন্য 

অষ্টাঙ্গবলেহ অথবা আদার কবল করাও 

বিহিত। 

ন্নেহ 'প্রয়োগ। বসম্তরোগে পান, 

অভ্যপ্রন ও ভোজ্য দ্রব্যের সহিত পঞ্চতিস্ত 

স্বত বাবহার করা ব্যবস্থা । ব্রণরোগের 

জন্ত যে সকল প্রয়োগ বিহিত হইয়াছে, 
ইহাতে সে সকলও বিবেচনা পূর্বক 
ব্যবহার করা আবশ্তক। কিন্তু বসস্ত- 

রোগে দীর্ঘকাল পর্য্যস্ত তৈল ব্যবহার 

পরিত্যাগ করিতে হইবে, প্রাচীন ও প্রাবীন | 
| অতিশয় বিচক্ষণতার সহিত লক্ষ্য করিয় 
| নিষ্নলিখিত দ্রবান্গগুলিও পথ্য স্বরূপে ব্যবন্ৃত 
| হইলে, বসন্ত রোগের উপশম হইয়া থাকে । 

বিচক্ষণ আযুর্ধেদ আচাধ্যগণ সকলেই এক- 

বাক্যে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়! 
গিয়াছেন। যথা, 

পেঞ্চতিজ্তং প্রযুগ্ধীত পানাভ্যঞ্জনভোজনৈ2। 
কুর্যযাব্রদ্ণবিধানঞ্চ তৈলাদীন্ বর্জয়েচ্চিরম্ ॥ 

অধিক্ত,_ 

“বাতং স্বদং শ্রমং তৈলং গুর্বন্ধং ক্রোধমাতপম্। 
কটম্নং বেগরোধঞ্চ মহুরিগদবাংক্তযজেৎ ॥” 

মস্থুরি পীড়াত্রাস্ত ব্যক্তি (বাহিরের ) বাত 
বর্জন করিবে; কোনরূপ স্বেদ , (অগ্নির 

উত্তাপ ) ও আতপ ( রৌদ্র ) গ্রহণ করিবে না; 
তৈল ব্যবহার করিবে না; গুরুপাক, কটু 
(বাল) বা অন্ন দ্রব্য আহার করিবে না; 

ক্রোধের বশাভৃত হইবে ন! এবং মল ও মৃত্রাদির 
বেগ ধারণ করিবে না । 

গাত্রের ছুর্গন্ধ নিবারণ। হরিদ্রা, দাঁরু- 

হরিদ্রা, বেণারমূল, শিরীষপুষ্প, মুতা, 
লোধ, শ্বেতচন্দন ও নাগকেশর ;_ উপযুক্ত 

মাত্রায় লইয়া বাটিয়া শরীরে মাখিলে 
বসন্তের দুর্গন্ধ নিবারিত হয়। এই প্রয়োগটির 

দ্বারা বিস্ফোট, বিমর্প, কুষ্ঠ ও গাত্র দৌর্গন্ধ 

প্রভৃতিও নিবারিত হইয়। থাকে । 

পথ্য ও অপথা । 

ভাব্প্রকাশ বলেন,-_ 
“মহুরিকান্থ ভূীত শালীন্ মুদগমনরিকান্। 

রসং মধুরমেবাস্ভাৎ সৈন্ধবং চালমাত্রকম্ ॥ 

বসম্তরোৌগে হৈমস্তিক ধান্যের অন্ন, মুগ ও 

মনূর ডাইল, মধুর রস বিশিষ্ট দ্রব্য সমূহ এবং 
উপযুক্ত পরিমাণে সৈন্ধব লবণ সেবন করিবে । 

অধিকস্ত বাত, পিত্ত ও কফের সংস্্রব 

পুরাতন ষেটে ধান, আমনধান ও যব) 
ছোল!, মুগ ও মস্থর ডাইল, প্রতুদ জাতীয় 
অর্থাৎ পায়রা, ঘুঘু, চড়াই, জলকুকুট ও ডাহুক 
প্রভৃতির মীংস, করল্লা কাঁকরোল কাচকল৷ 

সজিন! ও পটোল তরকারি, কিসমিস ও ডালিম 
এবং এতদ্রিন্ন মেধাবদ্ধক ও পুষ্টিকারক অন্ন 
ও পানীয় অন্ান্ত দ্রব্য সমূহ, কুল ও মাংসরস, 
বসস্তরোগে স্থুপথ্য | 

ক্ষেপে বসম্তরোগের প্রতীকারকারক 
কতিপয় মুষ্টিযোগ এই প্রবন্ধে প্রকটিত করার 
জন্য যত্ন করা গিয়াছে । ইহা বারা মানবের 
জীবন রক্ষা হইলেই সেই প্রযত্বের সার্থকতা 
হইবে । *হিতবাদী”তে-_ 

ক্রীমথুরানাথ মজুমদার কবিরাজ । 
কাব্যতীর্থ কবিচিন্তামণি। . 
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নিখিল ভারতব্ষাঁয় আয়ুর্বেদ 
সম্মেলন । গত ২৬শে হইতে ২৯শে 

জানুয়ারি পর্য্স্ত দিল্লী নগরীতে নিখিল ভারত- 
বর্ষায় দশম আয়ুর্বেদ সম্মেলন হইয়া গিয়াছে । 

সভাপতি হইয়াছিলেন--৬কাশীধামের প্রবীণ 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত উমাচরণ কবিরত্ব শাস্ত্রী। 

হাকিম আজমন খ। সাহেব অভ্যর্থনা সমিতির 

সভাপতি হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত খাপান্দি ও 
পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতি 

বহুসংখ্যক আমূর্কেদানুবাগী ব্যক্তি সভায় 

উপস্থিত হইয়াছিলেন। ২৯শে জানুয়ারি 
পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাহার বত্তৃতার 
একস্থলে বলেন যে, তিনি কলিকাতাব তাহার 

এক বন্ধুর নিকট হইতে আযুর্ধেদের 
উন্নতিকন্নে এক লক্ষ টাক! প্রাপ্ত হইয়াছেন, 

সেই টাকায় তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ 

স্বরূপে একটি আযুর্ধেদীয় কলেজ ও একটি 

আবুর্ধেদীয় গাছ গাছড়ার উগ্ভান প্রতিষ্ঠার 
ইচ্ছা করিয়াছেন। আমাদের অষ্টাঙ্গ আমুর্ধেদ 
বিদ্যালয় হইতে এই সম্মেলনে একটি প্রবন্ধ ও 

কয়েকটি দ্রব্য প্রদর্শনের জন্য দেওয়! হইয়া- 
ছিল। আগামী বৎসর এই সম্মেলন ইন্দোরে 

হইবে স্থির হইয়াছে । 

মারওয়ারি হাসপাতাল ।__ 
শ্ীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী বিগ্ভালয়ের অন্তর্গত 

কলিকাতা আমহাষ্ট স্ীটে সংপ্রতি একটি 

মারওয়ারি দাতব্য চিকিৎসালয় খোল! 

হইয়াছে। ইহার কাধ্যপ্রণালী ভাল ভাবে 
চলিতেছে দেখিলে আমরা সুখী হইব। 

কলিকাতা র স্বাস্থ্য ।--কলিকাতায় 
ইনফ্রু্বেজা হাস পাইলেও এখনও একেবারে 
তিরোহিত হয় নাই। হামবসম্ত এবং 

কলেরাও আরম্ভ হইয়াছে । এ সময় সহর- 

বাসীর বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন কর্তব্য । 

অঞ্টাঙ্গ আয়ুর্ধ্বেদ বিদ্যালয়ের 
দাতব্য বিভাগ ।--অষ্টা আযুর্ব্বেদ বিষ্ঠা- 
লয়ের দাতব্য ওষধালয়ে এবার ইনফ্রুয়েঞজা 

বোগী বহু সংখ্যক আবোগ্য লাভ করিয়াছে। 

“জরের চা* নামক এক প্রকার নূতন ওষধ 
আবিষ্কারের ফলে এ রোগের চিকিৎসায় সাফল্য 

লাভ হইয়াছে। ইহা গরম জলে কিছুক্ষণ 
রাখিয়া! সেবন করিতে হয় এবং ইহার কা্য- 

কারী শক্তি সগ্ভঃই বুঝা যাঁয়। 

ইন্ফুয়েঞ্জায় বৈছ্যুতিক চিকিৎসা! । 
-জৌয়ারসন নামক একজন স্ুইডেন্ দেশীয় 
ডাক্তার তীব্র বৈছ্যতিক তাপ সহযোগে স্পেন 

দেশীয় ইন্ফ্রুয়েজা পীড়িত বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে 

আবোগ্য করিয়াছেন। এই তাপ প্রয়োগে 

প্রচুর পরিমাণে ঘন্মোদগম হয় এবং তাহাতেই 
না কি এ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে। এ 

চিকিৎসার বিস্তৃত বিবরণ এখনও পীওয়৷ যায় 

নাই, আমরা উহা জানিবার জন্য উৎস 

থাকিলাম। 

ম্যালেরিয়ার ওঁষধ |-_লাহোরের 
সিবিল মিলিটারি গেজেটে প্রকাশ- ইটালিব 

জনৈক ডাক্তার ম্যালেরিয়ার এক নূতন ওষধ 
আবিষ্কার করিয়াছেন। এ ওষধে এক 

সপ্তাহেই না৷ কি ম্যালেরিয়া জর সম্পূর্ণরূপে 



২প্র আয়ুর্ব্েদ_-ফাল্গুন, ১৩২৫1 [৬য় বর্ষ, ৬ষ্ত সংখ্যা 
স্পী ০৯ ০ পসরা ্পীশ সপ শপ অপ জপ সপ পেপসি স্ সত এ পপ এ পপ পা আপ 

আরোগ্য হয়। ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত বাঙ্গাল! ইন্ফুলেঞ্জায় তামা ।-_-২৪ পরগণা- 
দেশে ইহার পরীক্ষ। করিলে হয় না? গোবরডাঙ্গা হইতে কবিরাজ শ্রীযুক্ত আশুতোষ 

দোক্তায় ম্বত্যু।__মেদিনীপুর-হিতৈষীতে | ধন্বস্তরি পত্রাস্তরে লিখিয়াছেন, “ডাক্তার সাল- 

প্রকাশ __“ কাথি মহকুমার বাহিরী গ্রামের । জার, ওয়াটন্সন, হুকিন্স প্রভৃতি পাশ্চাত্য 

এক ব্যক্তি কয়েক দিন হইল কীথি হইতে | ভাক্তারগণ পরীক্ষা ছারা জানিয়াছেন যে 
গৃহে প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে .পানের : তামার ব্যবহার দ্বারা কলেরা, ক্ষয়কাশ, অর্শ, 

দোকান হইতে পান ক্রয় করিয়া ভক্ষণ ৰ পুরাতন উদরাময়, অতিসার মুগী প্রভৃতি 
করে। পানে দোক্তা দেওয়। ছিল। লোকটা | রোগ ভাল হয়! হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথি 
পান খাইয়া কিছু পথ চলিয়৷ যাওয়ার পর | কুপ্রম এই তাম! হইতে প্রস্তত। আযুর্কেদে 
তাহার মাথা! এবং শরীর হইতে খুব ঘন্ম নির্গত | শোধিত তামার ব্যবহার খুব আছে। পাশ্চাত্য 

হইতে থাকে । সে তখন কাপিতে থাকে । | পঞ্ডিতগণ দেখিয়াছেন যে, যাহার! তামার 
সে পথিপার্খে পড়িয়। বার এবং তাহার সর্বাঙ্গ খনিতে কাজ করে, তাহার। অনেক রোগের 

কাপিতে থাকে, ইহার অরক্ষণ পরেই তাহার হাত হইতে রক্ষা পায়। বর্তমান ইন্ফুলুয়েগা 

মৃত্যু হইয়াছে ।” দোকানের চারি খিলি পান ! রোগ যেখানে সংক্রামক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, 

উপলব্ধি করিয়া থাকেন, এ ঘটনায় তাহারা ৰ পাওয়। গিয়াছে ।” 

কিছু শিখিবেন কি? 



আয়ুর্সেদ,--বিজ্ঞাপন। 
বসা 

গ্রাহকদিগের. প্রতি সবিনয় নিবেদন-_ 

প্আাধূর্বেদেশ্র তৃতীয় বর্ষের ৭ম সংখ্যা চলিতেছে । -ধাহাদিগের নিকট হইতে এখন 

পর্য্যস্ত ইহার মূল্য পাওয়া যায় নাই, তাহাদের সকলেরই নামে আমরা ভিঃ পিঃ করিতেছি। 

সকলেই ভিঃ পিঃ গ্রহণে আপনাপন মূল্য প্রদ্দান কবেম, ইহাই বিনীত প্রার্থনা । 
গ্রাহৃকবর্গই “পত্রিকার জীবন। আমাদের স্গদয় গ্রাহকবর্গ এ কথা' স্মরণ রাখেন __ইহাই 

আমাদেব সকরুণ প্রার্থনা । কার্য্যাধ্যক্ষ । 

চৈত্রের সুচী । 
বিষয় লেখকের নাম পৃষ্ঠা 

১। আমাদের দেশে খান্ক ও পথ্য--কবিরাঙ্গ ০৪৪ ব্রজবল্পভ রায় কাব্যতীর্থ ২৪২ 
২। পঞ্চবর্ *০* ২৪৫ 

৩। যক্মারোগ ও তাহার চিকিৎসা ডাঃ যু নগেন্্রকুমার দে এল, এম, এস, ২৫০ 
৪। অস্ত্রোপচার-_ডা শ্রীযুক্ত সত্যজীবন ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস, ২৫৩ 
৫। ওলাউঠা হইতে আত্মরক্ষার উপায়-__ডাঃ শ্রীযুক্ত মহাদেব মণ্ডল ... ২৫৭ 
৬। পিত্তজ বিষাক্ততা-__ডাঃ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস, ২৬১ 

| বনৌধধি--কবিরাজ শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ব ২৬৪ 

৮। ডাক্তাবের ডায়েরি-__ডাঃ শ্রীযুক্ত জগবন্ধু গুপ্ত এল, এম, এস, ২৬৬ 

৯। ব্রহ্ষচর্য্যে বালক সমাজ -শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, ২৭০ 

১০। গভিণীরোগ-চিকিৎসা-কবিরাজ টিনা সত্যচরণ সেন গুপ্ত ২৭৩ 
১১। বিবিধ প্রসঙ্গ ত* ২৭৮ 

“আয়ুর্বেদে”র নিয়মাবলী । 
“আয়ুর্বেদের” জগ্রম বাধিক মূল্য ডাক মাশুল 

নহ ৩%০। মাসের প্রথম সপ্তাহে ইহ। প্রকাশিত |,অক্ষরে 
হুয়। কেহ কোনে মাসের 'কাগজ' না পাইলে 

সেই মাসের মধ্যে সংবাদ দিবেন, নতুব। পুনরায় খুজ্য 
দিয় সেই সংখ্য। লইতে হইবে। 

আঙ্িনে ইহার বর্ধারস্ত, এজন্ত বখনই ইহার 
গ্রাহক হউন, প্রতিবর্ষের আখিন হইতে ইহা! লইতে 
হইবে। 

কোনে! বিবয়েন জন্ত পত্র লিখিতে হইলে গ্রাহক 
নম্বর উল্লেখ কঙ্ধিতে হয়, নতুবা! সে পচে কোনে। 
কার্য হয় না। 

প্রবন্ধ লেখকগণ কাগজের এক পৃষ্ঠার পরিক্ষার 
লিখিয়া পাঠাইবেন। ভাক টিকিট এ 

পাঠাইলে অমনোপীত প্রবন্ধ সকল ফেরৎ দেওয়। 
হয় না। 

বিজ্ঞ।পন দিবার নিক্নষ ।--এক বৎসরের চুক্তিতে 
১ পৃঠা ৮ অর্ধ পৃষ্ঠা ৪৫* সিকি পৃষ্ঠা ২৮* এবং 
অষ্টাংশ পৃঠা ১৪* টাক1। কভারের বিজ্ঞাপনে প্রতি 
পেজ ১০. টাক1। 

কবিরাজ পীহরিপ্রসন্ন রায় কবিরত্ব 

কার্যাধ্যক্ষ । 



আয়ুর্বেদ,__বিজ্ঞাপন। 

গণ্প মাহিত্যে অভিনব সৃি। 
সম্পূর্ণ নূতন ধরণের চিত্তহারী গল্পপুস্তক 

সতুর মা। 
“দমযুস্তীর কথা” রচযত্তরী শ্রীমতী চারুবালা সরস্বতী প্রণাত ।-__- 

ভূমিকায় “ভু-প্রদক্ষিণ* প্রণেতা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্্রশেখরী সেন মহাশয় লিখিয়াছেন £-_ 

“আমাদের অন্তঃপুরের মা-লক্ষ্মীরা যদি নির্বিশেষে দকল রকমের গল্পই গল্জুধঃকরণ ন! 
করিরা এই শ্রেণীর পক্ষপাতিনী হয়েন, তাহা! হুইলে দেশের মঙ্গল হইবে, এবং গল্প 
সাহিত্যে বিপদগীমিনী গতি ক্রমে সপথে ফিরিবে ৷ ইংবাজী বাঙ্গালা অনেক গল্প পড়িয়াছি, 
কোন কোন স্থলে চক্ষের জলও ফেলিতে হইয়াছে । পরন্ত সতুর মা পাঠ করিতে বসিয়৷ 
স্থানে স্থানে বিশেষ শেষকালে যেভাবে অশ্রুবিসর্জন করিতে হইল, তাহা! এক নূতন ধবগেব। 
সতুরমার জীবনগ্রস্থ যে প্রণালীতে লেখা হইয়াছে, তাহার অভিনবতা অতি উপাদেয়, 

সতুব মাকে ব! বীণার বিবাহ যে তুলিতে আকা হইয়াছে, সে তুলি নিপুণতাব সহিত ব্যবহাব * 

কর! যে সে চিত্রকরের কাজ নয়, শেষকালে যে বংটুকু ফলান হইয়াছে, তাহ! অতি স্বন্দব, 
অতি উজ্দ্রল এবং করুণরসাত্মবক হইয়াও অতীব মধুর, এ তুলিতে পুষ্পচন্দন বধিত হউক। 
অন্ত গর্লগুলিও বেশ সুখপাঠ্য 1” 

“মানসী ও মর্দদবাণী” বলিয়াছেন,-- 
বহিধানি পাঠ করিয়া! দেখিলাম, সব গর্পগুলিই মনোরম হইয়াছে । স্থানে স্থানে অঞঁ- 

বিমর্ন না করির! থাকিতে পারি নাই। নবছুর্গ। বা সতুরমার চরিত্র লেখিকা যেভাবে 
ও যে আদর্শে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা দেবী চরিত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সতুব মাব 
চরিত্রে গ্রস্থকত্রী আমাদিগকে অমূল্য শিক্ষালাভের সৌজন্য ও সুযোগ দান কবিয়াছেন। 
্রস্থবর্ণিত অপরাপর চরিত্রগুলিও বেশ স্বাভাবিক এবং চিত্তাকর্ষক হইয়াছে ্ 

উদ্বোধন বলিঝাছেন £__ ০8 
এই পুস্তকের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ একটি মধুর পবিত্র সংযত ভাব। এইটাই বিশেষভাবে 

উল্লেখযোগ্য ও উপভোগ্য ৷ পড়িলে লেখিকার প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়। আমরা আঁশ কৰি, 
“সতুর মা” পাঠক সমাজের শ্রদ্ধা!গসাকর্ষণ করিবে। 
" “ভাল এ্যার্টিফ কাগজে পরিপাটি ছাপা । সোণার. জলে নাম লেখা, ভাল কাপড়ে 

চিত্তাকর্ষক বাধাই । ডৰল ক্রাউন ১৬ গেজী ২০৮ পৃষ্ঠা, মূল্য ১০ মাত্র। 

প্রকাশকের নিকট ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য 
'প্রকাশক-__ওঅনাথনাথ মুখোপাধ্যায় | 

৫*নং বাগবাজার দ্রীট ও ১১নং লাইভ রো, কলিকাতা 



আম়ুবেবেদ, -বিজ্ঞাপন। ৩, 

আয়ুর্বেদ লাইব্রেরী । 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ব এম-এ, এম-বি কৃত-_ 

প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয় । 
রোগ নির্ণয় করিবার ' সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক | রোগ নির্ণয়ের জন্ত ইদানিস্তন কালে "মাধব 

নিদান'ই প্রচলিত গ্রস্থ। কিস্তু এই প্প্রতিসংস্কত রোগবিনিশ্চয়ে” মাধব নিদনি অপেক্ষাও অনেক 
নূতন কথা আছে” সংস্কত ও বাঙ্গালা অক্ষরে পৃথক পৃথকভাবে মুদ্রিত । মূল্য সংস্কত ৯২ ও 

বাঙ্গাল! ২২ টাকা। 
প্রসূতি তন্ত্র। 

ধাত্রীবিষ্তা শিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট ও অভিনব পুস্তক । মূল্য ১1৭ টাকা । 
কুমার তত্ত্র। 

কুমারচর্য্যা হইতে আরম্ত করিয়া শিশুপালনের সকল প্রকার বিধিই এই পুস্তকে বর্ণিত। 
এই পুস্তকখানি আয়ত্ত করিতে পারিলে শিশুর সকল প্রকার চিকিৎসায় সাফল্য লাভ ঘটির়া 
থাকে। সংস্কৃত অক্ষরে মূল ও বাঙ্গীল! অক্ষরে অনুবাদ মুদ্রিত। মূল্য সংস্কৃত ১২ বাঙ্গালা ১।০। 

বিষ তন্ত্র। 
সকল প্রকাব বিষ চিকিৎসার অভিনব পুস্তক। স্থাবর বিষ, জঙ্ষম বিষ, গর বিষ-মনতযয 

দেহ যে কোনে। বিষেই আক্রান্ত হউক না! কেন, এগ্রন্থ আয়ত্ত করিতে পারিলে সকল প্রকাব 
বিষ-চিকিৎসায় সাফল্য লাভ ঘটিবে। এরপ প্রয়ৌজনীয় পুস্তক শুধু চিকিৎসা ব্যবসায়ীর কথা 
ফেন,-_গৃহস্থমাত্রেরই ঘত্ব করিয়া পাঠ করা৷ বর্তব্য। সংস্কৃত অক্ষবে মুল ও বাক্গালায় অনুবাদ 
লিখিত। মুল্য সংস্কৃত ২২ ব্রাঙ্গাল! ১৪০ টাক|। 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিরজাচরণ গুণ্ড কবিভূষণ কৃত--বনৌষধি দর্পণ | 
ভ্রব্যগুণ শিক্ষার উৎকৃষ্ট পুস্তক---২ থণ্ডে সম্পূর্ণ, মূল্য ৪২ টাক1। 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরঞ্জন প্রণীত-_ 
ভৈষজ্য মণিমালিকা | (১ম খণ্ড) 

পাচন, যুই্টষোগ ও টোটুকা ওষধগুলির মূল সংস্কত গ্নোক ও তাহার ছড়া পদ্য অনুবাদ । 

সমস্ত সংবাঁদ পত্রে বিশেষভাবে প্রশংসিত । “বঙ্গবাসী' বলেন-_-“এরূপ ভাবের গ্রস্থ বিরল মুখস্থ 

করিয়া রাখিলে এ পুস্তকে সকলেরই বিশেষ উপকার হইবে |» মূল্য ॥/০ দশ আনা, বীধান ১২।' 

পুস্তকগুলির চন্য ২৯ নং ফড়িয়া পুকুর সীট, অষ্টাঙ্গ আযুর্কেদ বিগ্ভালয়েব স্থপারিনটেনডেণ্টের 
নিকট পত্র লিখুন । 

পুরাতন আয়ুর্বেদ . 
২ম ও ১য় বর্ষের গআযুর্কেদ” বীধান অবস্থায় বিক্রয়ার্থ কয়েক সেট মন্তুত আছে। সমস্ত 

সংখ্যাগুলিই আছে, কেবলমাত্র ১ম বর্ষের, ২য় সংখ্যাটি নাই, কিন্তু উহার জন্য বড় আসি়া- 
যাইবে না৷ । এই ছুই বর্ষের "আধুর্বেদ” আগামী চৈত্র সংক্রীস্তি মধ্যে লইলে ৩২ তিন টাকায় 
দেওয়া যাইবে। সত্তর পত্র লিখুন, বিলম্বে ফুরাইয়! যাইবার সন্তব। 

কাধ্যাধ্যক্ষ | 
পি আঞড পাট 



কলিকাতায় মহ! হৈরৈ কাণ্ড । 
ভীবণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ! ভীষণ (প্রতিঘন্বিতা । 

একদিকে গিনিস্বণ অন্যদিকে “মায়াপুরি.ঞ্মটেল |” 
অন্ন ব্যয়ে গিনির স্তার চিরস্থারী রং বিশিষ্ট ণ্ায়াপুরি মেটেলের+ 

গহনা গৃহিনীকে উপহার দিয়! তৃপ্ত হউন, সকল সাধ পুর্ণ হইবে । 
আধুনিক আবিষ্কৃত সকল প্রকার গহনার চিত্র সম্বলিত ক্যাটালগ একখানি 

কার্ড লিখিয়। গ্রহণ করুন ও 
সম্পাদক, উকিল, জমিদার, ব্যারিষ্টার প্রভৃতির প্রশংসাপত্র পাঠ করুন। 

ভারতের অদ্বিতীয় আবিষ্কার “মায়াপুরি মেটেলের” সেই চুড়ি 

১৭ বৎসুরের পরীক্ষার ফলে।বাজারে বাহির হইয়াছে। 
“মায়্াপুরি মেটেলের” গহন। গঙমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা 

ললন! সোহাগ চুড়ি। 
_ বেনা্জি এ 

খে 

"লন! সোহাগ চুড়ি” পরিলে অন্য গহনার দরকার নাই। ভায়মণ্ড 
গুলি অন্ধকারে হীবার স্তায় জলে। গিনির অধিক উজ্জ্বল। 

পোড়াইলে বা কষিলে বুঝিবার উপায় নাঁই যে, ইহা আসল স্বর্ণ নয়। বঙ্গপলনার নিমিত্ত ম্পেশ্তাল অর্ডারে সোণার ডাইসে ১০০২ টাক 
বেতনের কারিকরের হাতে বেশী পরিমাণে গিনি সোণা দ্বারা 

ইলেক্ট্রো ব্যাটারিতে পালিস করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি। এক সেট 

লইয়! পরীক্ষা করুন। মাপ মত গাইবেন। 

মূল্য ৪২ টাকা, (প্রতি সেট ১* গাছ! ) মফঃম্বলে মাশুলাদি 1%*০ আনা। 
বিনামূল্যে 

লাভের কথা। 
(উপদেশ পুর্ণ অপুর্ব গল্লের বই ) 

ইহা পাঠ করুন, বিশেষ লাভ হইবে ! ধিনি & খানি গ্রামের ৪ জন ভদ্রলোকের 
নাম ধাম পরিষ্কার ভাবে লিখিয়া পাঠাইকেন, তাঁহাকে বিনামূল্যে ও মাশুলে ১ খানি 
€পহার পাঠান হইবে। | 

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান-__ 

এইচ, ব্যানাজ্জি এণ্ড কোং, 



আয়ুর্র্ধোদ 
মানিকপত্র ও সমালোচক । 

৩য় বর্ষ । | বঙ্গাব্দ ১৩২৫-_ চেত্র। ৭ম সংখ্য।। 
সী 

০ 

আমাদের দেশের খাচ্য ও পথ্য । 
৩০৪০ ৮০2 ৮50 2 2 

[ পুর্ব প্রকাশিত অংশেব পর ] 

[বিগত অগ্রহায়ণ মাসের “আরর্বেদ* 

পত্রে-“শিশুর খাগ্যবিচাৰ” ইতি নামধেয় 

একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । নিবন্ধের 
মুখবন্ধে এ অধমের প্রতি একটু কটাক্ষ করা 

হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীষক্ত সতীশ চন্দ্র রায় এম্: 
এ মহোদয়--বঙ্গসাভিত্যের অক্ুত্রিম স্থজদ্, ৃ 

সুতরাং তাহার কথা আমার শিরোধাধ্য | ৷ 

তাহার আক্ষেপ_-আমি অনেক কাগজেই 1 
অনেক প্রবন্ধ লিখি, কিন্তু কোনটাই শেষ 

করিতে পারিনা ! অবশ্ঠই ইহা আমার দোষ, 

এ কথা ত অস্বীকার করা চলেনা । তিনি 

আমার অগ্রজতুল্য-_-ভক্তিভাজন, তাহার 
কথার প্রতিবাদ করিবার শক্তি ত* আনার 

নাই। আমার আত্মপক্ষসমর্থনের কেবল 

একটা মাত্র কৈফিয়ৎ আছে-_আমি সারম্কত 
মন্দিরের পুজারি নি, স্বেচ্ছাসেবক মাত্র; 

ধান্য-জাত খাছ | ূ স্বেচ্ছা সেবার দোষ-_তাহাঁর উপর বাঁরমাস 

নির্ভর করা যার না। আমার হুর্ভাগ্য-_এমন 

সহজ সতাটুকুও সতীশ বাবু ভুলিয়া গিয়াছেন ! 
কখনও স্বনামে পরিচয় দিয়া, কখনও বা 

ছস্সনামের অন্তরালে থাকিয়া আমি ত আশৈশব 

তভাষার সেবা করিয়া আসিতেছি, কিন্ত 

এই “নভেপী” যুগে, নভেল ছাড়া কাজের 
কথা ত বিকাইতে দেখিলাম নাঁ! মন্মবাথার 

সদয় শ্রোতাও পাইলাম না! যে দেশে 

আচার্য অক্ষয় চন্দ্রের স্বাস্থানাতি অনধিকারীর 

ধিক্কার বাণে ক্ষত বিক্ষত হইতে পারে, সে 

দেশে আমাব মত নণণা ব্যক্তির রচনাকে 

কেহ কি আনন্দিত করিতে পারে? বন্ধু 

বর্গের অনুরোধে অযোগ্য হ্ইয়াও, কদাটিৎ 

সাদা কাগজে একটু কাণীর আচড় দিয়! 

ফেলিয়াছি,--তাহ! আমার প্রয়াসের পুর্বাভাষ, 

তাহাকে পরিণতির পূর্ণ সৌষ্টব দিতে আমার 



৪২. আয়ুর্বেদ_ চৈত্র, ১৩২৫ | ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 
স্পা জজ আজ সী 

সাহসে কুলাণ নাহ। আমাৰ বিশ্বাস, বাঙ্গালীর 

অতীত বিস্বৃঙিমর, বর্তমান অগ্নিজালাময়, 

ভবিষ্যং অগ্ধ শমপাচ্ছন্ন 1 তাই নিজের জারির 

সব ভুলিয়া যে পাপাচখণ কণিয়াছি, তাহারই 

প্রায়শ্চিও করিতে _“পুরাতন”কে 

কথন “নববাগ” দিবাৰ ঢেইা করিয়াছু। 

কিন্ত আদার চেষ্টা আগন্তই 'নিক্ষণ হইখা 

গিয়াছে । চি৩-চুলীর অঙ্গ ঘাটিয়া হাত 

কাণ কবিগাছ, তথাপি সে পাবফুপজর” 

খুজিগা পাহ কেবন মনে হইয়াছে __ 

এই স।হতাসখাহ জামাব ভাগ্য গগনের নষ্ট 

বএন 

সপ ক শু 

নাহ । 

চঞ্। স্বগে।থানব [ন।ঘদ্ধফন ; ঞ্হ ভান্াই 

আমাৰ উদ্চমেণ শোভাগ শিথিল হহক্কা 

পড়িয়াছে। 

বাঙ্গ।লী বপি বাব কথা শুনিত, গুণের 

আদণ করিত, ৩5 ঠহণে কবিরাজ সতা 

চনণেব “তশধগশা নর্ণিমাণিকা্চ এতদিনে 

৫টা সতন্ধবণ হইত । বিব্ভাচবণেব “বানা- 

বধি দর্পণ” বন সংসাব প্রতিবিস্বিও হ5৩ ! 

বঙ্কুবিঠাথাথ “গাীবন চিত্র” গৃহে গৃহে বিরাজ 

করিত। 

আমি সঠীশ বাবুকে মাশ্বাস দিতেছি _ 

জ্বর” নামক প্রবন্ধটা পরিবর্তিত তইয়া, 
মদ্রচিত “আঘুর্বেধের ইতিহাসের” অঙ্গীভূত 

হইরাছে। “আমাদের দেশের খাস্ভ ও পথ্য” 

গ্রন্থাকারে পাঠক বর্গের সঙ্গে পুনঃ সম্ভাবণের 

জন্য প্রস্থ ত হইতেছে। অতঃপর আব কোন 

প্রবন্ধই “ক্রমশ” -ভাবে এ অকিঞ্চনের নাম 

স্বাক্ষরের বিশেবত্ব লইয়া মাসিক পত্রে 

প্রকাশিত হইবে না। 

চিপিটক বা! চিড়া । 
ধান্ত হইতেই ইহা প্রস্তত হইয়া থাকে। 

বোধ হয় পোদ্ধ যুগেই ইহার প্রথম আবিফার। 

রর 

সস সী পাশ পি আস পি পপ পপ পাপা | পপি জজ 

বৈষ্ুবেরা হহার বহুল প্রচলন করেন। 

ধান্তকে জলে ভিজাইতে হয়, তাহার পর 

খোথ্ায় ভাজিতে ভাজিতে স্কটিত হইলে, 

ঠকিতে ফেলিয়। ধারে ধীরে পাড়" দিতে 

হয্প। ঢটে'কির মুষলে-_- লৌহের বেষ্টনী থাকিণে 

চলিবে না। বঙ্গদেশে স্ুত্রধর জাতীয় স্ত্রীলোক- 

গণ-_চিড়। প্রস্ত৩ করে। 

চিড়া অতান্ত গুরুপাক, ঝিষ্টন্ভী, বাধু- 

নাশক, শ্লেক্মাবদক। অতিসার ও প্রবাহিক। 

বোগে--চি ডাখ মও প্রয়োগ করিলে, বিরেচ- 

কের কাধ্য করে অর্থাৎ মণ নিঃসরণ হয়। 
এইজন্য সাধারণের ধারণা চিড়া ধারক, 

ইহাতে পেট আটিয়া যার়। চিড়া কিন্ত 

ধারক নহে। শরৎকালে চিড়া ও নারিকেল 

ভক্ষণ করিণে, পিত্ত নিঃসরণের সাভাঘ্য হইয়া 
থাকে, পিত্তজ খিষাক্তভার আশঙ্কা থাকে না। 

চিড়া দ্ধে সিদ্ধ করিয়া, শকরা সংযোগে 

পারস প্রস্তুত করিতে হয়। এই পারস-_ 

অত্যন্ত শুক্রবৃদ্ধিকাৰক, কামোদ্দীপক এবং 

বণকর। ইহা ক্রুরকোষ্ঠে জোলাপের 

কার্ষা করিতে পারে । 

যর্দি উদরামরপাড়িতব্যক্তিকে চি'ড়ার 

মণ্ড ব্যবস্থা কর_-তাভার রোগ বাড়িতে 

পারে। তবে-চি'ড়াকে ভাতের মত সিদ্ধ 

করিয়া, মাড় গালি! ফেলিয়া খাইতে দিলে, 

তাহা গপেক্ষাকৃত লঘুপাচ্য হয়। 

চি'ড়াকে ঘ্বৃত সংযোগে ভাজিয়া কিঞ্চিৎ 

মরিচচুর্ণ ও লবণ সংযোগে ভক্ষণ করিলে, 

বহুমূত্র রোগীর উপকার হয়। নবপ্রস্থতা 
নারীকে চিড়া ভাজ। খাইতে দেওয়া উচিত। 

ইহাতে জরাধুর দোষ নই হয়। ভাজা চিড়া 

কফনাশক, সন্দী, কামি ও গাত্র বেদনাক়্ 

উত্তম ফলগ্রদ। অধিকস্ত ইহা পিপাসা নিবারণ 



৩য় বর্ধ, ৭ম সংখ্যা ] আমাদের খাদ্য ও পথ্য । ২৪৩ 
ভরাট 

করে, মুখ-গহ্ববের লালা নিঃসবণেব সাহাব্য ধানগুলি নামাইয়া লইবে। এই ধাঁন্যেব নাম 
করে, স্বাদগ্রহণেব শক্তি বাড়ইয়া_অরুচি | *দোভাবা” ধান। দোভাব। ধানকে বৌদ্দে 

দূব করে। শুকাইবে__যেন বেশী শুকাইয়৷ “কট কটে, 
খণ্ড চিপিটক |-_আধপোয়া চিডাকে না হয়। মধ্যম বপ শুষ্ক হইলে, সেই ধান্য 

শুফ খোলায়, মুদ্ব উত্তাপে, বেশ কবিয়া হইতে চাউল শ্রস্তত কাঁববে। ইনাব নাম 

ভাজিবে। যখন চি'ড়ার বর্ণ বাঁদামেবমত হইবে, “মুডিব চাল” । মুডিব চাল বসসুক্ত থাকার 

তখন এ চি'ডাকে হামানদিস্তাঘ ফেলিয়া গুঁড়া _বেশী দিন ঘবে বাখ। উচিত নভে। যে 

কবিয়া লহবে। আধপোয়া চিনীতে /॥* দেব ধান্য হইতে মুড়িব চাউল প্রস্বহ কবিবে, 
জল দিয়া আগুনে চভাইবে । বস একটু চটচটে সে ধান্ত যেন নূতন না হন। পুনাহন 

হইলে তাহাতে চিড়াচুর্ণ নিক্ষেপ কবিশ্বা ধান্যই মুডিব চাউল প্রস্তুত কবিণাব গক্ষে 

নাড়িতে গাকিবে। ঘন হইলে নামাইযা প্রশস্ত 

তাহাতে ৪ বতি এলাচ চূর্ণ, ৪ বতি মধিচ চণ এইবার “মুডিল ঢাউল'” হইত মুডি প্রস্তত 

এবং ১ রতি কর্পুথ নিক্ষেপ কবিবে। ইহা কব। মুডি ভাঁজিবাঁন ৫1৭ ঘণ্টা পুরে 
অতি উপাদেয় থাগ্ভ। 'অত্ন্ত শুক্রবৃদ্ধিকধ | [১০১৯ ঘণ্টা পন্সে হইলেও ক্ষতি নাই] 

ংসবদ্ধক, ইন্জরিয়তর্পক। ক্ষষনোগীন চাউন গুলি একবাব বেশ কবিষ্া ধুটযা লঈবে 

পক্ষে ইহা বিশেষ উপযোগী । এবং তাহানত কিছু লবণ মাথাইবা বাঁখিসা 

চিডা সাধারণতঃ গুকপাঁক-_তাই ইহাব দিবে। মদদ চাউণ গুলি বেশী শুকাইষা 
নাম “পৃখুক'। চনকেব ত্র স্তানে_ভাজা ' গিষানে মনে ভয়, বে তীঙাতে আব এনট 
চিড়া অল্প পবিমাণে ভক্ষণ কবিবাব উপদেশ জল মাগাইযা লইবে। এই লবণ'ক্ত ও 

পাওয়া বাঁয়। চাঁউল-_একখানা মাটাব খোলাষ, মৃদ্বতাপে 

ভূষ্ট তগু,ল বা মুড়ি । | কাণ্ডেব তাঙু ধিরা বেশ কবিষাঁ নাড়ি 

ইকৃমিক্কুকাথের  আবিষ্ষাব কর্তী থাকিব যখন দেখি”ব-__চা'ল গুলি নীবস 
অসাধারণ পণ্ডিত, প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক, ডাক্তাব । হইয়াপ্ছ -ঢ" একী চাল ফুটিতেও আবশ্ 

৮ ইন্দুমাধব মন্লিক-_বিলাতী বিষকুনেব চেয়ে | কবিষাচ্ে-- তখন আগুন হইতে চা'ল গুলি 

বাঙ্গালাব মুড়িব প্রশংসা কবিতেন। বাস্তবিক নামাইধা বাঁখিবে। এইবাৰ বালুকাপূর্ণ 

মুড়ি গৃহস্থেব একটী সহজলভ্য সুলভ থাস্ভ । উত্তপ্ত খোন'য-_-কুঁচিব সাহায্যে অল্পে অল্পে 

স্থুল ধান্তকে উত্তমরূপে ঝাড়িযা ও বাছিয়া | চাউল গুলিকে ভাজিয়া লইবে। তাহ। 

লইয়৷, অতি পরিষ্ষাব জলে ৩৪ দিন ভিজাইয়া ৷ তইলেই মুভি প্রীস্তত হইল। মেদিনীপুর, 

রাখিবে। পরে ধান্তগুলিকে সপ্রযোজনমত | বীরভূম, বাঁকুডা ও বদ্ধমান জেলা উৎকষ্ট 

জল দিয়! সিদ্ধ কবিবে। এই সিদ্ধ ধান | মুডি প্রস্তুত হয়। বেঙ্গল নাগপুব বেলওযেব 

পরিষ্কার জলে একরাত্রি আবাব ভিজাইয়া  হাঁউব ষ্টেশনে আমি খুব বভ মুড়ি দেখিয়াছি । 
বাখিবে। পবধ দিন আবাব তাহাকে সিদ্ধ | অমন মুভি বাঙ্গালাব আব কোন অঞ্চলে 

কবিবে। হাড়ি হইতে বাস্প উ্থিত হইলে ] জন্মায় না। 

| 

| 
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মুড়ি-অত্যন্ত লঘুপাক। মুড়ি ভিজাইয়! ; ভাজা কৃষ্ণ তিল মিশাইয়৷ লইলে ' ইহা আরও 

বা! শুঞ্ধ মুড়ি উত্তমরূপে চিবাইয়৷ খাইতে হয়। | রুচিকর হইয়া থাকে । 

চিবাইবার সময় মুখগহ্বরে প্রচুর লালাক্রাব মুড়ি ভিজান” জল-হিক্কা ও বমি নিবারণে 

হইতে থাকে । ইভাঁতেই মুড়ি অতি সহজে ; ব্যবস্ৃত হয়। 

জীর্ণ হইয়া যায়। নারিকেল সংযোগে শুক্ষ লাজ বা খে। 

মুড়ি চিবাইয়া খাইলে অগ্নবিপাকের শাস্তি স্বর্ণ বর্ণ খর্বাকৃতি “কণকচুর্” নামক 

হইয়া থাকে | মুড়ি খাওয়ার পর জল কিন্বা ! ধান্য হইতে সাধারণতঃ খে প্রস্তত হইয়া 

অপর কোন তরল পদার্থ পান করা উচিত ৰ থাকে । ধান্তকে বালুকাপুণ উত্তপ্ত খোলায় 

নহে, জল কিন্ব! ভ্রপ্ধ পানের আবশ্তকত। | কুচির সাহায্যে ক্ষিপ্রহস্তে ভাজিয়! লইলেই 

হইলে, অন্ততঃ ১ ঘণ্টা পরে পান করা উচিত। | খৈ হইয়া! থাকে । খৈ এর তুল্য লঘু খাস্ক 

মুড়িতে তৈল কিন্বা ঘৃত মাথিলে_ তাহা গুরু- | আর দেখিতে পাওয়া যায় না। অনেক 

পাক হইয়া থাকে । এরূপ মুড়ি প্রবলাগ্রির | রোগেই খৈ পথ্যরূপে বাবঙগত হয়। খে 

পক্ষে ই বাবহার্য্য | অনেকগুলি ইষধের উপাদান স্বরূপেও গৃহীত 

মুড়ির উপাদান__ । হইয়াছে । 
আমিষ জাতীয় **.. .-.. ০৮৫৯ খৈ এর গুণ। অতান্ত লঘু. অগ্নি বৃদ্ধি 

শালি-ক্ঞাতীয় ১২ ০2৮০ ৮২-৪) কব, পাচক, মণ ও মূত্র প্রবর্তক, কুল, শীতল, 

লবণ জাতীয় ... ১22৮১০৩ মধুর রস, বমি, অতিসাব, অজীর্ণ, কফজ ও 

শ্েহে » 2৮০০১ 1 পিন্জব্যাধিনাশক,  রক্তত্টি,  বক্তান্সতা, 

জল ৮৯, ০০, ১১. ১০-১ | রক্তপিত্, মে, দাহ ও পিপাসা নাশক। 

মুড়িতে লবণ থাকার _উতা শোথরোগা 
এবং রক্তহীন ব্যক্রির খাওয়া উচিত নভে । 

যাহাদের বুকের দোষ আছে (অর্থাৎ কিডনির 

দৌর্ব্বল্য ) তাহাদের পক্ষেও মুড়ি ভক্ষণ | করিয়া বাছিয়া লইয়া)_গরম জলে আধ ঘণ্টা 
নিষিদ্ধ। ভিজাইবে। পরে সঙ্গ বস্খণ্ডে ছাঁকিয়া 

| 

ূ 

খৈ শরীবের মেদ কমাইয়া দেয়। বল বুদ্ধি 

মুড়ি বা চাউল ভাজা উত্তমরূপে চুর্ণ করিয়া | মণ্ড প্রস্তুত করিবে । থেকে জলে সিদ্ধ 

করে। 

লাজমণ্ড । টাটক] ভাজা খৈ বেশ 

মুততাপে অল্প ঘ্বতে ভাজিবে। ভাঁজ! হইলে, | করিয়াও মাড় বাহির করা যায়। ইহা সমধিক 

তাহাতে কিছু স্থক্প চিনী এবং অল্প পরিমাণে ; গুণসম্পন্ন। পাকস্থালীর পীড়ার (গ্রহণী 

মন্তগ্তীর (মিছরী) চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে । | অতিসার প্রতৃতি ) অরে, পিশ্তক্ম ও কফজ 
বৈশ করিয়া নাড়িক়্া চাড়িয়া লইয়। গরম | রোগে, অতিবর্শে, হিমাঙ্গে, সান্নিপাতিক 

থাঁকিতে থাকিতে লাঁড়, পাঁকাইবে, এই লাড়ু | বিকারে এই লাজমণ্ড বা খৈ এর মাড়-_ 

খুব মুখপ্রিয়। ভ্বদৃপিণ্ডের দৌর্বল্যে ইহা | উৎকৃষ্ট পথা। সাগু-বার্ির চেয়ে খৈএর 

একটা সুপথা। লাঁড়, পাঁকাইবার সময় কিছু । মণ্ড লঘু। অনেক শিক্ষিত ভাক্তারও-- 

মরিচ চূর্ণ, জারা ভাজার চূর্ণ এবং অগ্ন পরিমাণে | বিদেশ্বা ফুডের পরিবর্তে খৈমও ব্যবহার 



৩য বর্ষ, ৭ম সংখ্য। ] 
জজ উপর 

কবিবার উপদেশ দেন। থেএব উপবাবিতাষ 

মুগ্ধ হইযাই হিন্দুবা সকল মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে 

-_খৈকে সাদবে স্থান দিয়াছিলেন। প্রান 

বৈগ্ভগণ বোগীকে অন পথ্য দিবাব পুব্বে__ 

মুগের যৃষ মাখিয়া খে খাইতে দিতেন । 

খৈ হইতে ন।নাবিধ স্বথাগ্য প্রস্তত হইয 

থাকে । ধনেখাপিব “খথেচুব” কাচরাপাঁডাব 

ণ্ঠাপা” জয়নগবেৰ মোত্া , কৈচাবেব “মুকুন্দ 

মোয়1”--এক সময় বাজ বাজেশ্ববেব বসমাকেও 

বসসিস্ত কবিষ! তুপিত। এখন দেশেব 

লোকেব কচি ফিবিযাছে-_-পথে পথে ফিবি 

কবিয়া ফিবিলে৪ কেহ মোয়া কিনিতে 

চায় না। 

পঞ্চকনম্ম । 

পপ টিপিপি শিপ 

স্পা 

৪৫ 

পপ || আপি েশশস্পিস ০ 

থে ২ ৩বি, গোপাপ জলে ভিজাহয়া 

লেবুব খন ও চিনীসহ খাহতে পিতো. অজ 
উথ্িত হিক্কাণও নিবৃত্তি হহয়া থাকে । 

মুগেব যুবে--খৈ এবং চিনা প্রক্ষেপ দিয়া 

পান কবিন পিস্তজ জব প্রশমিত হষ। 

গবম তপ্ধ খৈ, মিছবীর গুঁড়া একত্রে 

বাত্রকালে ভঙ্গণ কবিলে, বাধুব অন্তলোম 

৷ হইয়া কোষ্ঠ পবিষাঁন হষ। 

শৈচুর্ণ মধুব সহিত চাটিষা খাইলে 

ইাপাশীব টান কমে, হিকা নিবাবিত হয় ও 

বমনোদ্বেগ দ্ূব হয়।* 

শীব্রজবল্লভ বাধ কাব্যতীর্থ। 

পর্চকর্মা। 
( ডাণ্ুশব কবিবাচ স্বাদ ) 

০7৩ 
৪90০ প্পাাীদ্লি 

( পুব্ব প্রকাশি৩ অংশেব পব) 

ডাঃ। সে দ্িনকাব সে বোগীব আব 

কোন সংবাদ পোয়ছিলন ? 

ক। হা, পেয়েছিলাম বৈকি? সে দিন 

বমি কবা'তেই সে স্থস্থ হষেছিল আৰ কোন 

উপসর্গ ঘটেনি। 

ডাঃ। লোকটা আব বোধ হয যা'ব-_ 

তাব কথা শুনে কোন জোলাপেব ওষুদ খাবে 

না। 
০০০ 

+ 'আ।মাদেব দেশেব খাদ্য ও পথ। 

সপ পি এস  সপাস্পিাপিপি পিপি 

পুণ্ত/ক।ক।রে প্রকাশিত হইবে। 

ক। কথা তাই বাট। তবে লোকেব 

মন বল' যায় ন।। অ'বাব কেউ ভষত 

পনামর্শ দোব, স থাকতে পাববে না। আব 

এই বকম অখাচিতপবামর্শধাতাবা হাতে 

স্বর্গ তৃপে দেন! লন যে,_-এই ওষুধ খেলেই 

একেবাবে নিবাময় । লোকে স্বপ্নবুদ্ধি, সহজেই 
তাই কবে বসে, পবিণাম যে বিপদ ঘণ্টতে 

পাবে- তা” বোঝে না। 
সস আজ 

সামধযিক পত্রে শতাধিক প্রবন্ধেও নিতাশষ হৃতবাব নাহ। 
অতথব এ প্রবন্ধেব এই স্থানেই উপস*হব কবা হহপল। “আমাদের দশে খারা ও. পথা'--শীশ্বহ 

লেখক । 



পপর 

২৪৬ আয়ুর্বেদ - চৈত্র, ১৩২৫। 1 ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্য 
এ স্প্পি্াপপপা পিসি 

ডাঃ। এই সব পরামশরদাতার পরামর্শে 

অনেক সময় লোকের বিষম অনিষ্ট হয়। 
| 

ক। তা'ত নিশ্য়ই হয়? কিন্ত অনেক 

পেটেণ্ট ওষুদ আর অশিক্ষিত বা অদ্ধ শিক্ষিত 

ডাক্তারের চিকিৎসায়ও অনেক রোগীর অনিষ্ট 

হয়। পূর্বে মনুষ্য বা পশুর মিথ্যা-চিকিৎসা 

করলে দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল । 

ডাঃ। এখনও সে আইন আছে। 

ক। 'আছে বটে, কিন্তু সে মিথ্যা 

চিকিৎসায় নয়, সগ্ভোমারাত্মক চিকিৎসায় । 

একজন পাশ করা ডাক্তার যদি ছুই তিন মাস 

মিথ্যা চিকিৎসা করে কোন রোগীর মৃত্যুর 
কারণ হন, তা” হলে তাকে দণ্ডিত করা যায় 

না। সগ্ভোমারাত্মক চিকিৎসায়ও প্রায় সেই 

রকম। তবে বারা পাশ না দিয়ে চিকিৎসা 

করেন, তারা সগ্ভোমারাম্মক চিকিৎসা করলে 

দণ্ডিত হতে পারেন । কিন্তু যে অবস্থার 

লোকের মধ তারা চিকিৎসা করে, তার 

কয় জনই বা সেট! বুঝতে পারে? আর কয় 

জনই বা দণ্ডিত কববার জন্য চেষ্টা করে ? 

ডাঃ। যাক সে কথা। এখন বস্তি 

প্রয়োগের কথা বলুন । 

ক। কেন হাতে রোগীপত্র নেই নাকি? 

ডাঃ। জরুপী রোগী বড় নেই। একটা 

ছিল মাত্র । 

ক। তবেনিশ্িন্ত হয়ে শুনুন। বস্তি । 

তিন প্রকার। প্রথম অনুবাসন অর্থাৎ 

স্নেহ দ্বারা বন্তি প্রয়োগ. দ্বিতীয় নিরুহ 

বা আস্থাপন-কষায়া্দি দ্বারা বস্তিপ্রয়োগ, 

তৃতীয় উত্তর বন্তি অর্থাৎ লিঙ্গ বা যোনি মধ্যে 

বস্তি প্রয়োগ । 

ডাঃ। আচ্ছ। প্রথমে বলুন__যা'দের 

বস্তি দিতে হয়, আর যা”দের দিতে নেই। 

তু 

ক। আস্থাপনের অযোগ্য ব্যক্তি, যথা 

অজীর্ণ রোগী -__অতি স্গিগ্ধ, স্নেহপীত উতর 

দোষ, যানাক্লাস্ত, অতি দুর্বল, ক্ষুধা তৃষ্ণ। ও শ্রম 

পীড়িত, অতি ক, যাহারা আহার বা জ্বল পান 

করিয়াছে, যাহাদের বমন বা বিবেচন করান 

হইয়াছে তুদ্ধ, ভীত, মত্ত মুচ্ছিত, যাহাঁদের 

প্রায়ই বমন হয়, এবং যাহারা মুখ দিয়া খুথু 

উঠা, শ্বাস, কাস, বদ্ধোদর, ছিদ্রোদর, 

আম্মান, অলসক, বিস্ুচিকা, অতিসার, মধুমেহ 

বা কুষ্ঠরোগে মক্তান্ত। যে সকল স্ত্রীলোক 

আমগঞঙ প্রসব করে ভাখাদেরও আস্থাপন 

কার্ষের অনুপবুক্ত জানিবে। 

ডাঃ। থামুন মশা”য়। বমন-বিরেচনের 

পরে ত বস্তিকম্ম করতে হয়, তবে বমন- 

বিরেচনের পরে বস্তিকম্ম নিষেধ কর! হ'ল 

কেন? আর বদ্ধোদর ছিদ্বোদর, এ সব কি? 

ক। বমন-বিরেচন করা+বাব কিছুদিন 

পরে বস্তি প্রয়োগ ক"রতে হয় ? এখানে বমন- 

বিরেচনের পর সঙ্গেই সঙ্গেই বস্তিকন্ম নিষেধ 

কর! হ/য়েছে। আন এ যে উদর রোগের 

কগ! বল্লেন, রোগ বিনিশ্চয়ে উদর রোগেব 

মধ্যে তা'দের পরিচয় পাবেন । 

ডাঃ। এখন কারের আস্থাপন করতে 

হয়-_-বলুন। 

ক। সর্ধাঙ্গ বাত (অর্থাৎ যাদের সর্বাঙে 

বায়ুর প্রকোপ) একাঙ্গবাত, কুক্ষিরোগ, 
বাদু, মল, মুত্র ও শুক্রের বিবদ্ধতা, বল, বর্ণ, 

মাংস ও শুক্রক্ষয়জনিত রোগ, উদরাধান, 

অঙ্গের অসাড়তা, ক্রিমিকোষ্ঠ, উদাবভই, 

বেগধারণজনিত রোগ, অঙ্গের স্তন্ধতা, 

অতিসার, প্লীহা, গুল, হৃদ্রোগ, ভগন্দর, 

উন্মাদ, জর, ব্রশ্নরোগী, শিরশ্ল, কর্ণশূল, 

হৃদয়, পাশ, পৃষ্ঠ ও কটাদেশের গ্রহ (আড়ষ্ট 
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হওয়া বা ধরিয়া যাওয়া) কম্পন, আক্ষেপ, 

শরীরের অত্যন্ত গুরুত্ব, বা লঘৃত্ব, রজ:ক্ষয়, 
রজঃহীনত1, বিবমাগ্নি, হিকা-_জান্ু, জজ্ঘ, 

উরু, গুন্ম পায়ের গাঁট,' পার্চি ( গোড়ালি ) 
প্রদেশ (পায়ের পাতা ) যোনিকচ্ছ, অঙ্গুলি, 

স্তনদেশ, দত্ত, নখ, পর্ব ও অন্তিসমূহে 

শুলব বেদনা, শোথ; স্তবতা, অন্ত্রকুজন 

( পেট ডাক1) পরিকত্তিক ( উদরেব মলদ্বারে 

কর্তনবৎ পীড়া) উদরে অন্ন অন্ন শন্ব, এই সকল 

রোগে, বিশেষতঃ নানা প্রকাৰ বাঁতবাধিতে 
(২২৩:৮০৪৪ 0৮৯১৪৪) আস্থাপন বস্তি প্রধানতম 

চিকিৎসা । বৃহৎ বৃক্ষের মুলচ্ছেদ করিলে 

তাহা যেমন একেবারে নষ্ট হইয়। যায়, আস্থাপন 

প্রয়োগ ছারা বায়ুর প্রধান স্থান পক্কাশয় 

স্থিত বাধু প্রশমিত হয় বলিয়া অন্থান্ত স্থলগত 

বাযুরও সেইৰপ প্রশমন হয়। 

ডা। এখন অন্ুবাসনের যোগ্যও অযোগ্য 

ব্যক্তির নির্দেশ করুন। 

ক। যারা আস্থাপনের অযোগ্য, তা'বা 

অন্নবাসনেরও অযোগ্য, বিশেষতঃ নবজর, 

পাুরোগ, কামলা, প্রমেহ, অশঃ, প্রতিগ্তার 
অকচি, অগ্রিমান্দ্য দৌর্বলা, ল্লীহা, কফোদর, 

উরুস্তন্ত, পিত্ত ও কফজনিত অভিষান্দ 

(চোখ উঠা ) শ্লীপদ, গলগণ্ড অরুচী 

(আব বিশেষ) ও ক্রিমিকোষ্ট এই সকল 

ব্যক্তি এবং যাহারা ভোজন করে নাই, 

যাহাদের কোষ্ট গুরু যাহারা বিষ বা শববিষ 

পান করিয়াছে, তাহাদিগকে অন্ুবান প্রয়োগ 

করিবেনা। 

ডা। এখন যা'দেব অনুবামন দেওয়া 

উচিত-_বলুন। 
ক। যাহাদের আস্থাপন প্রয়োগ করা 

এত শস্শ আপিজ ি শপ পিসি সপ সা ত্্পস্পিপীপিলাস। 

বিশেষতঃ রুক্ষ, তীক্ষাম্সি ও বাতার্তরো গিগণের 

পক্ষে অন্গবাসন প্রধানতঃ চিকিৎনা। মূলে 

জলসেক করলে যেমন বৃক্ষের নুতন পল্লব 

উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অন্ুবাসন ঘ্বার৷ রোগনাশ 

হওয়ায় নুতন ধাতু সকল উৎপন্ন হোয়ে 

থাকে। 

ডা। অন্ুবাসন প্রয়োগের নিয়ম বলুন। 

| 

ক। বলছি, কিন্ছু দেখুন--যে সকল 

বোগে যেযে কন্ম করা প্রশস্ত বলা হয়েছে, 

তাও অবস্থাভেদে প্রয়োগ করিতে হয়। 

এই মনে করুন--অতিসার বোগে আস্থাপন 

প্রয়োগ করবাব কথা বলা হোয়েছে, কিন্ত 

অতিসাব হলেই আস্থাপন দিতে হয় না। 

অতিসাবেব পুরাতন অবস্থাতেই আস্থাপন 

হিতকপ। 

ডাঃ। তবেইত গোলমালে ফেললেন। 

কোন্ বোগের কোন্ অবস্থায় কোন্ ক 

করতে হবে, তা না জানলে পঞ্চকর্ম 

সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ কি ক'রে হবে। 

ক। এত জ্ঞান লাভ নয়, যত কম্ম 

আমূর্বেদে আছে, সেগুলি এই প্রকার, এই 
বূপে প্রয়োগ ক”রতে হয়, তারি একটা মোটা 

মু্ট ধারণ হওয়া মাত্র । 

ডা। তবে রোগের অবস্থাভেদে প্রয়োগ 

শিখৰকি করে? 

ক। সে সম্বন্ধে আমরাই বিশেষ কিছু 

বুঝিনে। তা” আপনাকে শে'খাব কি করে! 

তবে রোগতেদে কোন্ রোগের কিরূপ 

অবস্থায় কিরূপ চিকিৎস। করা উচিৎ, সে বিষয় 

ক্রমশঃ আমর আবুর্বেদে আলোচনা ক*রব, 
তাইতে দেখতে পাবেন। 

ডাঃ। আচ্ছা বোগনাশ ব্যতীত বস্তি 
যায়, তাদের অন্থবাসনও প্রয়োগ করা যার। * দ্বারা আর কি কি উপকার হয়? 
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খ্যাত শপ স হু শী ০ পিপল পা শপ পপ আস এস শা 

ক। বস্তি প্রয়োগের ফলে ক্ষীণশুক্র | হইয়াছে, তাহাকে ভোজন করাইয়া! অগ্গবাসন 

বাক্তির বাজীকরণ হয়, কৃশ বাক্তি পুষ্টি হয়, ৷ প্রয়োগ করিবে। অভুক্ত ব্যক্তিকে কদাচ 

স্থল দেহ কৃশ হয়, দুটি প্রসন্ন তয়, বলী পলিত ূ স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করিবে না। কারণ তাহাতে 

নষ্ট হয়, যৌবন দীর্ঘস্থারী হয়, শরীর পুষ্ট | কোষ্ঠশ্তদ্ধ ও শ্ন্য থাকে বলিয়া স্নেহ উর্ধে 

হয়, বর্ণ উজ্জ্বল হয় বল বৃদ্ধি হয়, এবং পরমায়ু! গমন করে। অতএব ভোজনের পরেই 

বুদ্ধি হয়। । শ্নেহবস্তি প্রয়োগ কর! উচিত । ভূক্ত দ্রব্য 

ডাঃ। বলী পলিত নষ্ট হধ-_মানে কি?! বিদগ্ধ হইলে সেই অবস্থায় যদ্যপি স্নেহ বস্তি 

বৃদ্ধ বাক্তিরও কি বলী পপিত নষ্ট হৃ"য়ে আবার | প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে জর হইয়া 

যৌবন ফিরে আসে? থাকে । অতান্ত স্নিগ্ধ দ্রব্য ভোজন করাইয়া 

ক। তাও কি কথন হ'তে পারে মশায় ! : স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করিবে নাঁ। কারণ তাহাতে 

আর আপনি নিতান্ত অমনোযোগী বা' ছই প্রকারে স্নেহ প্রয়োগ করা হয় বলিয়া 
প্রতিভাহীন ছাত্র বলে এ প্রশ্ন উত্থাপন: মন্ততা ও মুঙ্ছ। হইয়া থাকে। আবার কক্ষ 

করলেন ? কেননা যখন পুর্বে বলা হয়েছে | অন্ন ভোজন করাইয়া! স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করিলে 
যে, বৃদ্ধ বাক্তিকে বস্তিপ্রয়োগ করা নিষেধ, | বল ও বর্ণ উৎপন্ন হয় না। সুতরাং অল্প 

তখনই ত এ প্রণ্রেব উত্তর দেওয়া হ'য়ে গেশ্ছ | ; পরিমাণে স্নেহ সংযুক্ত দ্রব্য আহার করাইয়। 

ডাঃ। সত্যই অধাপক মভাশয়, এটা : অন্ুবাসন প্রয়োগ করিবে ।* অথবা রোগের 

এই অযোগা ছাত্রের বিশেষ ক্রুটী। এক্ষণে অবস্থা বিবেচনায় কফ, পিত্ত ও বায়ুরোগীকে 

ক্রুটি মার্্না ক'রে বস্তি প্রয়োগ সম্বন্ধে উপদেশ | যথাক্রমে রুক্ষ মুগের যুষ দুগ্ধ বা মাংস রস 

প্রদান করুন । পান করাইয়া অন্ুবাসন প্রয়োগ করিবে। 

ক। বংস্ত, এক্ষণে বস্তিপ্রয়োগ সম্বন্ধে ডাঃ। আচ্ছা পুর্বে বলা হয়েছে যে, 

উপদেশ দিতেছি অবহিত চিন্তে শ্রবণ কর।। ভ্রক্তবাক্তিকে বস্তি প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ । 

বিরেচনের সাতদিন পরে বোগী সবল হইলে ! 
অনুব'সন প্রয়োগ কবিতে হয়। প্রথয়ে রোগার ! 

শরীরে তৈল মর্দন করিয়া উষ্ণ জল দ্বার! ্িগ্ধ 
করিবে । পরে ভোজন করাইয়া অল্পক্ষণ পরে | 

পাদচারণা করিতে বলিবে। অনন্তর মলমৃত্র ৷ 
ত্যাগ করাইয়! শ্নেহবস্টি প্রয়াগ করিবে । অনুবাসন প্রয়োগ করতে হ'লে রোগী যে 

বলা হইয়াছে সেই সকল দোষ পরিহারের ৷ পরিমাণ আহার ক”রতে অভ্যন্ত, তা*র সিকি 

অন্য শীত ও বসন্ত কালে দিবাভাগে রা পরিমাণ কম খাগ্ত আহার করা'তে হয়, 

শপ সপ সপ পপ পেশী শট | ০০ | সপ পপ অপপপপ পপ  প্ি  সপ  শপ প পপ  শ্পস শী 

আবার এখন বলা ভচ্চে যে, আহার না করিয়ে 

বস্তি প্রয়োগ করবে না। এধষে বিষম মত 

দ্বৈধ ঘ'টল দে'খচি। 

ক। মতদ্বৈধ কিছু ঘটেনি, একটু 

বলবার এবং বোঝবার এদিক ওদিক । 

গ্রীষ্ম, প্রাবুট ও শরৎ.কালে -দিনান্তে ন্েহ | আর নিদ্ধহ প্রয়োগ করতে হলে আহার 

বস্তি প্রয়োগ করিবে। বাধুর. আধিক্য | না করিয়ে পুর্ব্ব অন্ন জীর্ণ হলে প্রয়োগ, কয়া 
থাকিলে যে কোন সময়ে প্রয্বোগ করা যাইতে | উচিত। 

পাবে। তীর রোগে ষে বোগীর আঙাব ভরীর্ণ।  ডাঃ। এবার বুঝতে পেরেছি। 
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ক। শুধু এইটুকু বুঝলে হ'বে না আরও এই ত গেল বস্তি । তা"রপর বস্তির একটা 

একটু বুঝে রাখুন। অনেক সময্ধ নিষিদ্ধ | নেত্র বা নল চাই। রোগীর বয়স এক বৎসর 
স্থলেও বস্তি প্রয়োগ করা আবশ্তক হ'য়ে পড়ে | | হ'লে নলের পরিমাণ চার আঙ্গুল, এক বৎসর 

যেমন বমিতে, হৃদরোগে এবং গুল রোগে বমন, | থেকে আট বংসর পধ্যন্ত আট আঙ্গুল, এবং 
এবং কুষ্ঠাদি রোগে বস্তি কণ্ম নিষিদ্ধ হইলেও | আট থেকে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত দশ আম্ুল 

আবশ্তক স্থলে প্রয়োগ কর'তে বাধ্য হতে | দীর্ঘ হওয়া উচিত। নলের বেধও বয়স ভেদে 

'হয়। এইজন্য যোগ্যাযোগ্য নির্দেশেব উপর | ক্রমশঃ কনিষ্ঠা, অনামিকা ও মধ্যমা অঙ্গুলির 
সম্পূর্ণ নির্ভর কর! চলে মা। কারণ দেশ কাল | মত হ'বে। আগ উহার পরিমাণ বয়স ভেদে 

এবং বলের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিষিদ্ধ কার্য্যও ৷ ক্রমশঃ দেড় আঙ্গুল, হই আম্ুল ও আড়াই 
সময়ে ক'রতে হয়। আঙ্গুল হবে । নলেখ যে মুখ মলদ্বারে প্রবিষ্ট 

ডাঃ। এ বিষম ব্যাপার দেখছি, মাথা | করাতে হ'বে, তা'র পরিমাণ বয়স ভেদে বথা- 

গুলিয়ে যায়। ক্রমে কাক, এবং ময়ূরের পালকের নলের মত 

ক। চিকিৎসাই বিষম ব্যাপার বৈকি । | হবে। আর নলের ভিতরের ছিদ্র ক্রমশঃ মুগ, 
বিধাতার 'শ্থষ্টির শরেঠতম অশেষ কৌশলময় | মাষকলান্ন বা মটর কলায়ের মত হবে। পঁচিশ 
নরনারীদের চিকিৎসা করা কি সোজা কথা । | বসরের অধিকবরস হ'লে নলের পরিমাণ চার 

পূর্ব্বেত বলেছি যে মহধি আত্রেয় বলেছেন যে, | আঙ্গুল দীর্ঘ, মূলের বেধ অঙ্গুলির মধ্যভাগের 
এসব ব্যাপারে বিশাল বিপুল বুদ্ধিসম্পন্ন | হাঁয়.অগ্রের বেধ কনিষ্ঠাঙ্ুলির মধ্যভাঁগের স্তায়, 

ব্যক্তির চিত্তও আঁকুল হয়, তা, আমাদের মত ; প্রবেশ মুখ শকুনের পালকের নলের মত, ভিজা 

অন্নবুদ্ধি লোকের মাপা গুলিয়ে ঘা*বে তাতে | মটরের ন্যায় ছিদ্রযুক্ত হওয়া আবগ্তক | নলের 

আর সন্দেহ কি। নিয়ে বস্তি বন্ধনের জন্ত ছুইটা কর্ণিকা (কা) 

ডাঃ আচ্ছা আমরা এখন যে রকম যন্ত্র; রাপিতে হইবে । এই স্থলে জানা উচিত যে, 
' দিয়ে পিচকারী দিই, আধুর্ধেদের বস্তি কি; অঙ্গুলি পরিমাণ অর্থে রোগীর অঙ্কুলির পরিমাণ। 
সেই রকম ছিল। বর্ণ, রৌপা, তান, লৌহ, পিতল, হস্তি 

ক। না,সে রকম ছিল না। আগে দস্ত, গো মহিষাদির শৃঙ্গ, স্কটিক বা সারকাঠ-_ 
বস্তিনিম্মীণ করবার কথাই বলি শুন্ুন। ৰ এই মকল পদার্থ দ্বারা নঙগ প্রস্তত করিতে হয়। 

বন্তি (8110.2) দিয়েই বস্তি নির্মাণ করার র এইরূপ নসের অভাবে শর, বাশ বা অস্থি দ্বার! 

নিয়ম ছিল। পূর্ণব্স্ক অথচ বৃদ্ধ নয়_এরূপ । নল নিম্মীণ করা উচিত। নল মস্যণ, দৃঢ়, গোঁ- 

গো, মহিষ, শূকর, ছাগ বা মেষের বস্তিই | পুচ্ছের স্তান্ব আকৃতি বিশি্ট অর্থাৎ গোড়ার দিক 

এ জন্য ব্যবহত হ'ত। এই বস্তি কোমল, | মোটা, মুখের দিক সরু, সরল ও অতীক্ষাগ্র 

অতাস্ত দীর্ঘ নয়, অত্যন্ত স্থনও নয়, | (যাহার অগ্রভাগ তীক্ষ নয়) হওয়া উচিত। 

দৃঢ় এবং উপযুক্ত পরিমাণ দ্রব্য ধরে--এরপ | পূর্বোক্ত বস্তির সহিত এই নলের মূলদেশ 

ওযা উচিত | বস্তির অভাব হ'লে পাতন! | উত্তপ্ত লৌহ দ্বারা বাধিয়া! তদ্বারা বস্তি প্রয়োগ 
চন, বা পুরু বন্ধ দিয়ে প্রস্তুত করতে হয় । করিতে হয় । (ক্রমশঃ) 

সর 

৮৮ প্পী সপ পপাপপীসপাাসপসা পাপপপ পা শা স্্া্সা্াাাা্পা্প 

চৈত্র--২ 



আয়ুর্ধেধেদ-_-চৈত্র, ১৩২৫। ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্য। 

যন্বমারোগ ও তাহার চিকিৎস|। 

( অগ্রহায়ণ ৩য় সংখ্যার পর ) পিতৃবী্য ও মাতৃরক্ের সহিত ও প্রবেশ 

পূর্বে যক্মরোগ সম্বন্ধে মোটামুটি অনেক | করিতে পারে। এ সকল কথা আযুর্ব্বেদ 
কথা বলিয়াছি। আরও অনেক বলিবার | শাস্ত্রে নিপুণ ভাবেই আলোচিত হইয়াছে। 

* আছে। জনম্মণ দেশের প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক 

ডাক্তার ককের প্রসারদ্দে আমরা জানিতে 

পারিয়াছি, - এ রোগের এ জীবাণুর নাম-_ 
“বেসিলাম্ টিউবার কুলোসিস্।” ইহারা 

জীবের খাদ্যে-_বিচরণ করিয়া থাকে । এই 
ভয়ানক জীবাণু পপ্রতিমুহূর্তে আমাদেরদেহে 

প্রবেশ করিতেছে, কিন্ত সকল সময় সকল 

অবস্থান ইহারা আমাদের অনিষ্ট করিতে 

সক্ষম হয় না। করুণাময় ঈশ্বর মানবদেহে 

এমন একটা মঙ্তাশক্তি দিয়াছেন, যে শক্তির 

প্রভাবে দৃষ্টগীবাণু শরীরে প্রবেশ করিয়া 
সহস৷ অত্যহিত ঘটাইতে পারে না। সে মঙ্াা- 

শক্তির নাম “ফ্যাগোসাইট”। "ফ্যাগোসাইট” 

অগ্ড বিশেষ,_-শরীরমধ্যেই তাহার বাস। 

বাহির হইতে দৃষ্জীবাণু শরীরে প্রবেশ 

করিলে এই “ফ্যাগোসাইট”ই জীবাণুগুবিকে 

খাইয়া ফেলে । আধ্য খধষিগণের অভিমত-_ 

মানুষের জীবনী শক্তি যতক্ষণ প্রবল থাকে, 
শারীর ধাতু সাম্য অবস্থার থাকে, ততক্ষণ 

দৃষ্টজীবাণু শরীরের কোন ক্ষতি করিতে পারে 

র 

সর্বব্যাপী অর্থাৎ জলে, স্থলে শুন্ঠে, বাতাসে, 

| 

ূ 

| 

| 

শপ আরা 

না। জীবনী শক্তি হ্রাঁস হইলে ধাতুর বিক্কৃতি ; 
ঘটিলে, [ শরীর রক্ষক “ফ্যাগোসাইটস্* 

খ্যায় হীন হইলে] জীবাণু শরীরকে 

আক্রমণ কবিয়া থাকে । অনেক সময় জীবাণু 

কি কি কারণে ধাতু বৈপক্ষণ্য ঘটে? 
কারণ অনেক গুলি। যথা,_-জনাকীর্ণ স্থানে 

বাস, বিগুদ্ধ বাধু ও সুর্য্যালোকের অভাব, 

জলময় স্যাতানে স্থানে বাস, রুগ্ন পিতা মাতার 

রসে জন্ম, আবদ্ধ স্থানে উৎকট আসনে 

বসিয়৷ কাঁধ করা, অতি মৈথুন, অতি' ভোজন, 

অতি অল্লাহার, চিন্তা প্রভৃতি কারণে -ধাতুর 

বিকার ঘটিয়া থাকে । ধাতুর বিকার ঘটিলে, 
রোগবীজাণু দেহে প্রবেশ করিয়া দেহকে 

নাশ করে। 

যক্গাপীবাণু শরীরের নানাধন্ত্রে প্রবেশ 

করিয়া থাকে । আক্রান্ত যন্ত্রে প্রথমে স্থানে 

স্থানে গুটি প্রকাশ পায়। কালে সেগুলি হয় 

গলিয়া যায়ঃ_ ছোট বড় কোষে পরিণত হয়, 

কিম্বা শক্ত হইয়া শুকাইয় যায়। কোধমধ্যে 

পুষ ও রক্তশ্াবের সহিত মিশ্রিত থাকে, 

ছোট বড় শিরা বাহির হইয়া পড়ে। সময়ে 
সময়ে শিরাগুলি ফুলিয়৷ রক্ত খনিতে পরিণত 

হয় এবং ফাটিয়! যায়। কাঁসির সহিত দুষিত 
আ্াব--ফুসফুসের এক স্থান হইতে অন্য স্থানে 

নীত হয়, কখনও মুখে থাকিয়া অস্ত্রে প্রবেশ 

করে। কখনও বা রস ও রক্তের সহিত 

সঞ্চালিত হইয়! সমস্ত দেহে ছড়াইয়! পড়ে। 

বক্কর লক্ষণ পূর্বেই বলিয়াছি। এস্থলে অতি 
ক্ষেপে আর একবার উল্লেখ করিতেছি। 



৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা] যক্ষারোগ ও তাহার চিকিৎস।। ২৫১ 

স্বর। অল্নাধিক, কখন সবিরাম আনুসঙ্গিক রোগ । ধক্মার সঙ্গে 

কখনও ব৷ স্ব্পবিরাম। প্রায়ই ফৃস্ফুস্ নান! প্রকার পীড়িত হইয়া! 

ঘশ্ঝ | অত্যন্ত, বিশেষতঃ ভোর রাতে | থাকে । যথা ফুস্ফুস্ নালী প্রদাহ, বারু কোষ 

সিন স্পা শশী পে সি পপ সপ পা” রর 

বেশী। প্রদাহ, বাযু কোষের ক্ষীততা, বায়ু নল-ক্ষীতি, 
কুশতা | এরীরের গুরুত্ব দিন দিন | প্লুরাদাহ-_ত্রুণ ও জীর্ণ। বায়ু বক্ষ) পুষ্স- 

কমিয়া যায়। সকল ধাতুই ক্ষীণ হইয়া পড়ে । | বাষু বক্ষ। গলিত ফুস্ফল্, ককোষ প্রদাহ, 
কাসি। ভয় গুফ না হয় আর্র। | পাক যন্ত্রে গুটাক্ষত, তজ্ঞনিত উদরাময়, অগ্নি- 

রোগের আরম্তে শুষ্ক কাসি, ফুস্ফুসে ক্ষত : মান্য ইত্যাদি, রক্তমগ্ুণী, ইনাযুমণ্ডলী, 
হইলে আর্র কাসি। কাসি প্রথমে কিছুই | যক্কতাদিযন্ত্রও পীড়াগ্রস্ত হইয়া! থাকে । 

ওঠে না, পরে খুব উদ্ভিতে থাকে । যন্ষা-রোগ ভাল হয়কি না? 

আণুবীক্ষণিক পরীক্ষায় ইহাই আজকালকার গুরুতর প্ররশ্ন। 
জীবাণু এবং ফুসফুসের তন্ত প্রভৃতি অগ্ড আঁধকাংশ লোকের ধারণা--যক্মা রোগ ভাল 

দেখিতে পাওয়া যায় । হয় না। এরূপ ধারণা ভ্রমান্মক। যক্মারোগ 
রক্তোৎকাস। কখনও রক্তের ংঘাঁতিক ৰটে, কিন্তু সকল যন্দ্াই অসাধ্য 

ছিটা কাসির সঙ্গে থাকে, কখনও ভলকে- ! নহে। বরং কোন কোন অবস্থায় নিশ্চয়ই 

তলকে রক্ত উঠে। ভাল হয়। 

বক্ষ পরীক্ষা ॥ বক্ষের বিকৃতি ঘটে। যদি উৎপত্তিসময়ে রোগ ধরা পড়ে, 

যথ! £__বুক বাঁকিয়া যায়, বসিয়া যায়। শ্বাস; রীতিমত চিকিৎসা অবলম্বিত হয়, রোগী 

প্রশ্থীসের সময় বক্ষল্ফীতির -ব্যাঘাত হয়; | চিকিৎসকের মতাবলম্বী হইয়া চলিতে পারে, 

অর্থাৎ কোন স্থান ওঠে, কোন স্থান ওঠে | তবে যস্্মারোগ অনেক স্থানেই আরোগ্য হয়। 

না। রোগীর কথা কহিবার সময় বুকের | আবার কোন কোন স্থলে__রোগের শাস্তি 

উপর হাত রাখিলে ম্পর্শকম্পনের আধিক্য! | না হইলেও তাহার গঠিরোধ করা যাইতে 

বাজাইলে শব্দের স্তৈমিত্য । যন্ত্বারা শুনিলে-__ | পারে। কিন্তু জীবাণুদোষ সংঘটন হইবার 

নামারপ অস্বাভাবিক শবজ্ঞান প্রথম | সময় যদি রোগ ধরিতে পারা যায়, তাহা হইলে 

অবস্থান্__যখন গুটি উঠিতেছে--তখন নিশ্বাস | রোগমুক্তির আশ! করা! যায়। 

বায়ু শব্দ কখনও ক্ষীণতম,-প্রায় শোনা যায় সেই জন্তই যক্মারোগ সম্বন্ধে--ষত অধিক 

না; কখনও কর্কশ, কখনও তরঙ্গায়িত ; যখন | আলোচনা করা যায়, ততই ভাল। শীত 

ফুসফুস সংযত ও কঠিন হইতে আরম্ত হয়! প্রধান ইউরোপ ও আমেরিকায় হক্্মারোগের 
তখন নল শব্দ শোনা যায়। যখন গলিতে | প্রভাব--আমাদের দেশের চেয়ে বেশী। 

আরম্ত হয়--তখন কটুকটু এবং ভুড় ভুড় | কেননা সেখানে ঘোরজীবন-সংগ্রাম চলি- 

শব, বখন ক্ষত কোষে পরিণত হয়, তখন তেছে। উপার্জনের জন্য, সভ্যতার অন্ু- 

ভড় ভড় শব্দ এবং অন্তান্ত নানাবিধ শব! রোধে, সেখানকার লোক--প্রার্কৃতিক নিয়ম 

শুনিতে পাওয়া যায়। পদে পদ্দে লঙ্ঘন করিতেছে, আর্ধ্য খষিগণ 



২৫২ । আয়ুবেবিদ-_ চৈত্র, ১৩২৫। [৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 
০ শপ ০ ০ স্পা সপ | পিপি 

বণিয়াছেন--“বেগরোধ, ক্ষয়, অতি সাহস, যন্ষম। জীবাণুর হস্ত হইতে 
এযং বিষমাশন” এই চারিটা যক্ষা বোগের মুক্তি লাভের উপায় । 
কারণ। বাস্তবিক এ গুলি পাকা লোকের একটা জীবাণু হইতে অত্যন্ন কালে কোটা 

পাঁকাঁকথা। এই কারণগুলি প্রত্যেক | কোটা জীবাণু জন্মগ্রহণ করে। ন্ুুতরাং এই 

তারতবাসীর জানা উচিত। এজন্ত কবিরাজ | জীবাণুর হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে 
মহাশয়গণ রীতিমত চেষ্টা করুন। বিশেষ সাধনা করিতে হয়। প্রথমেই চেষ্টা 

যক্ষাবোগের প্রথম কারণটি সচরাচর : করিতে ' হইবে_-যাহাতে জীবাণু আমাদের 

ঘটয়। থাকে _বেগ অর্থাৎ মল মুত্রাদি । শরীরে প্রবেশ করিয়া স্থানলাভ করিতে না 

ত্যাগের ইচ্ছা! । সে ইচ্ছাব পূরণ না করিলে | পারে। অর্থাৎ যাহাতে শারীর ধাতুর সমতা- 
প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়। সভ্যতার । রক্ষা হয়, শরীর রক্ষক ফ্যাগমাইট অগ্ড দলে 
মন্ততায় জীবন সংগ্রামের তাড়নায়, মানুষ | ভারি থাকে, সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। 
সময়ে মলমৃত্র ত্যাগ করিতে পাবেনা । সময়ে | পূর্বেই বলা হইয়াছে__ফ্যাগসাইট দলের 
খাইতে পায় না, কখনও অল্লভোজনে ; সহিত জীবাণুর ঘোরতর সংগ্রাম চলে। যাহার 
তাহাকে দিন কাটাইতে হয়, কখনও অতি- | বল বেশী শেষে তাহারই জয় হয়। ফ্যাগ- 

ভোজনে পাকন্ত্ব ভাবগ্রস্ত হইয়া পড়ে। র সাইটের দলপুষ্টির প্রধান উপায় _ স্বাস্থ্য 

ইউরোপে মাতা ছেলেকে স্তন্ত দেন না,। রক্ষায় নিয়ম গুলি মানিয়! চলা । নিয়মিত 

কৃত্রিম খাদ্যে শিশু পাণিত হইয়া থাকে । | আহার বিহারে, নি্নমিত শাপীরিক ও মানসিক 
এদেশেও অনেক গৃহে কৃত্রিম খাদ্যেব প্রচলন | শ্রমে, আলোক-বাতাস 'উপভোগে,_জীবনী- 
রীতিমত আরম্ভ হইয়াছে । ভাবিবার কথা ৰ শক্তি বা ফ্যাগসাইট দলের বৃদ্ধি হইয়৷ থাকে। 

বটে। | আধ্য খধিগণ-যে দিনচর্ধ্যা ও খাতুচরধ্যার 

পল্লীগ্রামের চেয়ে সহবে যক্্ারোগের ূ নিয়মগ্ডুলি লিপিবদ্ধ করিয়। গিক্সাছেন, তাহ! 
প্রভাব অনেক বেশী। ইউকোপেও তাই, | পালন করিতে পারিলে, শুধু যক্ষা রোগ কেন, 
এদেশে ও তাই। সহরের লোক ছোট একটি | কোন রোগই শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে 

অন্ধকুপে গোঠীশুদ্ধ বাস করে। বাতাস ও ৷ পারে না। আমার ইচ্ছা- কোন যোগ্যতম 
হুর্যালোক না পাইলে যঙ্গমারোগ হইবে, ব্যক্তি খধিনিদিষ্ট দিনচর্ষ্যা ও খতুচর্ধ্যার বিধি- 

ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? পল্প'গ্রামে এ, ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক যুক্তির দ্বারা সর্ববসাধাঁরণকে 
অন্ুধিধা নাই । তথাপি পল্লীগ্রামে ষে বুঝাইবার জন্ত--এই আয়ুর্বেদ পনত্রেই একটু 
যক্ারোগ হইতেছে, ইহা! অনেকট৷ সহরের বিস্তৃত আলোচনা করেন । দিনচর্য্যা ও খাতু- 

আম্দানি। । চর্য্যার নিয়ম বর্তমান কালে পালন করা খুব 
অতি সাহস -ক্ষ্নরোগের একটি কারণ কঠিন হইলেও, তাহার মধ্যে অনেকগুলি 

বলিয়া! খধিগণ নির্দেশ করিয্নাছেন। বাস্তবিক । নিয়ম যে মানিয়া লইতে পারা যায়-_তাহা। 
অতি নাহসে মান্ষের তেজঃক্ষর হইয়া আর অস্বীকার করা চলে না। অন্ততঃ 
থাকে। | লোকের তাহা জানিয়। রাখাও ভাল। 



৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা ] অস্ত্রোপচার । ৫৩ 

০০০০৭ সি স্ষ্বেন্ ৯০০ সপ বস 

চিকিৎসকের চেষ্রান্ন জীবাণু ধ্বংদ কণা 
০ পা সস পপ পা শপ ০০০ 

এস সি. স্পেস এ পপ অর বা 

কিস্ত যদি শারারধাতুব উন্নতি করিতে 
অসম্ভব। তাহাদিগকে পুড়াইয়৷ কিম্বা বিষ | পাবা যায়, তাহা হইলে জীবাণুব ংস 

থাওয়াইয়া মারিবার চেষ্টা করিলে--আগে 

রোগীকে পুড়াইতে কিন্বা বিষ খাওয়াইতে 

হইবে। ইহার চলিত বাঙ্গ পুর্ণ নাম --“এক | 
সন্ধে রোগ-রুগী ছুই আরাম 11” 

অনিবার্য | দিনচর্য্যা ও খতুচর্য্যার নিয়ম পালন 

করিলে শারীর ধাতুর উন্নতি অবস্তন্তাবী | 

ডাঃ শ্রীনগেক্্রকুমার দে। 

( কণান্বেন হস্পিটালেব ভূতপৃর্ব্ব হাউস সাঁঞ্জন ) 

অস্ত্রোপচার । 
78০87 

মুখ নাসিক ও গলকোষ। 

উপসর্গ । ১1 পচন সংক্রমন। ২। 
পচন জনিত নিউমোনিয়া । ৬। ডিপ থিরিয়ার 
জন্য গলকোষের পচনদোষ। ৪ 

কু । ৫ কর্ণীত্যন্তরের তরুণ প্রদাহ। 
ত্যাদি। 

নাসিকার এড়িন্ইভ্ অস্ত্রের সাহাষ্যে 

উচ্ছেদ করিলে পূর্বোক্ত উপসর্ণগুণি দেখা 
দিতে পারে। অনেক স্থলে উহ] মারাত্মক ও 

হইতে পারে। 
এডিন্ইভ. উচ্ছেদের জন্ত অস্ত্রোপচার 

সন্ধান 'লইবে-__বোগী সে সময়ে ডিপথিরিয়] 
বা অন্ত কোন দূষিত জ্বরের সংস্রবে আসিয়া- 

ত্বক | ছিল কি না? অথবা রোগীর বাসস্থানের 

কাছে কাহাবও এরূপ রোগ * হইযাছে কি 

না? 
এডিনইড. কাটার পর রোগীকে পূর্ণ 

একধিন ও এক রাত্রি শষ্যায় শুইয়া থাকিতে 

বলিবে। নাক মুখ পবিষ্ষার করিবার জন্ত-_- 

প্রত্যেকবাব পবিষ্কীর স্টাকৃড়া বাবহাব করিবে । 
অস্ত্রোপচারের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে--রোগীব 

অতি সহজ। কিন্তু যাহাতে উপদর্ণগুলি * মুখ হইতে বমনেব সঙ্গে রক্ত বাহির হইতে 

উপস্থিত হইতে না পারে--সেজন্য সাবধান 

হুইবে। অস্ত্রোপচারের পুর্বে দেখিবে -রোগীর 

গ্ললার অবস্থা ভাল আছে কি না ? মুখ-গহ্বরে 

কোন ক্ষতযুক্ত বা দুষিত দস্ত থাকিলে, 

অস্ত্রোপচারের পুর্বে তাহা উৎপাটন করিবে। 
পরে' ২।১. দিন পধ্যন্ত পচন নিরারক স্প্রে 

প্রয়োগ করিবে। অস্ত্রোপচারের পূর্বে ইহাও 

পারে। ইহাতে ভয় করিও না। রোগীকে 

এমন স্থানে শয়ন করাইবে-_-তাহার শরীরে 

বাষু প্রবাহ না লাগে, অথচ দরজা-জানাল! 

খোলা থাকিবে--যেন বায়ু চলাচলের কোন 

ব্যাঘাত না হয়। 

অস্ত্রোপচারের ২ ঘণ্টা পরে__ষবাগু, 
মোহন ভোগ, মুগের যুষ প্রভৃতি লঘুদ্রব্য 



২৫৪ আয়ুর্বেদ _ চৈত্র, ১৩২৫। [৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 

রোগীকে খাইতে দিবে । পর দিবস পচন (” নিমছাল, বাসকছাল, কণ্টিকারি, 

নিবারক ওষধের স্প্রে প্রয়োগ করিৰে। পলতা, গুলঞ্চ। প্রত্যেক ওজন ॥০ তোল! । 

ডাক্তারী পচন নিবারক । জল পূর্বব। 
(১) সোডা সালফ. অর্ধ" ড্রাম। হাই (৯) নিমুকা, দ্রাক্ষা, জাতীপত্র, খদির। 

ডাজ আইওডাইড রুর্ধাই ২ গ্রেণ।* সোডি | পুর্ব্ববৎ। | 
আইওডাইড ২ গ্রেন। পরিঞ্ত জল (১০) বাবলা, গুযবেবাবলা, যষ্টীমধু, অনস্ত 
১ পাইণ্ট। মূল লাক্ষা, বকুলছাল, বাবুই তুলসী । প্রত্যেক 

(২) সোডা সালফ.১ ডাম, স্যানিটাস্ ১ | ওজন ।০, জল পূর্ববৎ। 

ডাম, একোর়া ছিষ্টিল ১ পাইণ্ট । (১১) যোরান, লতাকস্তবরী, অগুক, অনন্ত 
(৫) সোড! সালফ ২ ডাম, সোডাবাইকার্ব | মূল, জায়ফল, কাকলা- প্রত্যেক ওজন ।০, 

১০ গ্রেণ, গ্লিসিরিনাই কার্বধলিক এসিড ৪০ : জল পূর্ববৎ। 

মিনিম, একোয় ডিস্টাল ১ পাইণ্ট। ূ ইহাদের মধ্যে ষে কোনও একটা ক্াথ 
] 

(৪) লিষ্টীরিণ ৩ ডাম, একোয়া ডিষ্ীল ২ | ঈষদুষ্ণ অবস্থায় শ্রে প্রয়োগ করিবে। 

পাইণ্ট । স্প্রের অভাবে পূর্বোক্ত কাথ গরগরা 
কবিরাজী মতে পচন নিবারক | : বাঁ গারগল পে ব্যবহার করা যায়। ইহাতে 
(১) হরীতকী, বহেড়া, আমলা, প্রত্যেকটী | মুখমধ্যস্থিত সঞ্চিত রক্ত ও ক্লেদাদি বাহিব 

১ভবি ওজনে লইয়া! একটেব জপে সিদ্ধ, হইয়া যায়। বয়ঃপ্রাপ্ত বক্তি ভিন্ন গারগল-__ 

করিয়া আধসেব থাকিতে নামাইয়া, ছণকিয়! : শিশুর পক্ষে--সুবিধাজনক নহে। সুতরাং 

শপ শস্পি শী 

ল্ইবে। স্প্রেপ্রষোগই ঠিক। ৭ দিন উপধ্যপরি স্প্রে 

(২) সঞ্জিকাক্ষাব ও যবক্ষাব প্রত্যেক”* । বা গাবগল দেওয়া উচিত। ইহাতে পচন 

আনা, জল /॥* সের। দেষের আশঙ্কা তিরোহিত হইতে পারে। 

(৩) জাতীপত্র, নীলর্বাটী পত্র, প্রত্যেক নাসিকার পশ্চাৎ অংশে পিচকারী দেওয়ার 
১ তোগা, /১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক : প্রয়োজন হইলে, খুব জোরে পিচকারী দিবে 
পোয়া থাকিতে নামাইবে। না। পিচকারীর ভিতরের তরল পদার্থ যাহাতে 

(৪) জাতীপত্র, ময়নাফল, বৈঁচিফ্ল, | নির্বিঘ্বে বাহির হইতৈ প্লারে, তাহার দিকে 

কট.কী প্রত্যেক আধ ভরি, একসের জলে | দৃষ্টি রাঁথিবে। নাসিকায় এমন পিচকারী 

সিদ্ধ কবিয়! একপোঁয়৷ 'অবশেষ। প্রয়োগ করিবে, যাহার মধ্যে ৫ ওন্স তরল 

(৫) লোধছাল, খদির কাষ্ঠ, মগ্রিষ্ঠা ও | পদার্থ ধরিতে পারে । অথচ পিচকারীর নলের 

ষষ্টামধু প্রত্যেক আধতোলা', জল পুর্বৃবৎ। মুখে রবারের সরু নল লাগানো থাকে । নাসা 
(৬) নিমপত্র, নিসিদ্দা পত্র, পলতা, গুলঞ্চ | | গহ্বরের অস্ত্রোপচারের পর, নাঁধিকায় ও 

পূর্ব্ববৎ। গলায় ক্রিয়েসটআইওডিন এবঃ কার্বলিক 

(৭) বিড়ঙ্গ, নিষুকাপত্র, দ্তীপত্র, দারু | এসিডের বাঞ্পগ্রহণ করিলে বেশ উপকাব 

হরিদ্রা। ওজন ৪ জল পুর্ববৎ। হয়। শ্বেতচন্দন ও যোযান সিদ্ধ করিয়া সেই 



৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা ] অস্ত্রোপচার। ২৫৫ 
পপর আস আপা শশী শশী শি শি সপ শা 

তা পর পপ 
সপ শপ 

৬ ৬ 

জলের বাম্প গ্রহণ বিশেষ ফলপ্রদ। অস্ত্রো- মন্দলক্ষণ উপস্থিত হইলে ডাকারের! 

পচারের পর ' রোগীকে সামান্য জোপাপ ! জোলাপ দিয়! থাকেন, কুইনাইন ও আয়রণ 

দেওয়া উচিত। ডাক্তারের! লাবণিক বিরেচক | খাইতে দেন। 

ব্যবস্থা করেন। বৈদ্যমতেও এমন বিরেচক মধ্য কর্ণের প্রদাহের লক্ষণ উপস্থিত হইলে 

দিবে- যাহাতে লবণ থাকে । রোগীকে | সেই কর্ণের পশ্চাদংশে জোক বসানো ভাল। 
_-অস্ত্রোপচার সামান্য হইলেও অন্ততঃ ২৩ | অথবা বিষ্টার দেওয়া ভাল। কখন কখন 

দিন : গৃহমধ্যে বিশ্রাম করিবার উপদেশ । উষ্ণ স্বেদ দিলেও উপকার হয়। এই সময় 

দিবে। ৷ নাপিকার পশ্চাদংশে ইরিগেশন কর! প্রয়োজন । 

নাসাগহবর অবরুদ্ধ থাকিলে ছোট ছেলে ূ পু'ষ হইয়াছে দেখিলে, সাধারণ কাণপাকার 

মেয়েরা মুখপথে নিশ্বাস গ্রহণ করে। অস্ত্রো-। চিকিৎসা করিবে। 
পচারের পর অবরোধ দুরীতৃত হইলেওঃ | ডিপথিরিয়া প্রভৃতি উপসর্গ অত্যন্ত 

গ্নৈন্মিক ঝিল্লি ফুলিয়! উঠিয়া ৫৭ দিন পর্যন্ত মারান্মক, ইহার চিকিৎসা করিয়া ফললাভের 

নাসাগহ্বর পূর্বববৎ অবরুদ্ধ থাকে । এই ও৭ | আশা কম। যাহাতে এরূপ মারাত্মক উপসর্গ 
দিন অতীত হইয়া গেলে ছেলেদের নাক দিয়া উপস্থিত হইতে ন। পারে, সে জন্য বিশেষ 

নিশ্বান ফেলিতে' অভ্যাস করাইবে। মুখপথ চেষ্টা কর৷ উচিত। 
হাত দিয়া চাঁপিয়! ধরিয়া নাক দিয় নিশ্বাস | এডিনহড উচ্ছেদ করার পর ইনফুয়েঞ্জ 
ফেলিতে বলিবে। হওয়ার সম্ভাবনা । বাটাতে কিন্বা পাড়ায় 

এডিনইড জন্য নাসা গহ্বর অররুদ্ধ ; ইনফুয়েঞ্ার প্রকোপ হইয়াছে দেখিলে,-. 

থাকায় বালক বালিকার অন্ুনাসিক স্ববে | অস্ত্রোপচার না করাই সৎপরামর্শ। 
কথা কহিয়া থাকে । অস্ত্রচিকিৎসার পরও | এডিনইড" উচ্ছেদের পর রোগীর দেহে 

কিছুদিন এ অভ্যাস থাকিয়! যায়। দীর্ঘকাল আর একটা উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তাহা 
ধরিয়া বিশুদ্ধ ভাবে কথা কহাইবার চেষ্টা | __গাত্রের ত্বকে কণ্ু নির্গমন । অস্ত্রোপচারের 
করিলে তবে এ দোষ সারিয়! যায় | দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিবসে ইহ1 বাহির হয়। 

নাসিকার পশ্চাদংশে পচনছুষ্ট এবং ছূর্ণন্ধ : ৩৪ দিন থাকিয়া আপনাআপনি মিলাইয়া যায়। 

যুক্ত প্রশ্বীসবায়ুসহ জর অর্থাৎ দৈহিক উত্তাপ ; টনসিল উচ্ছেদের পরও ইহা ঘটিতে পারে। 

বদ্ধিত হইলে, নেসাল ড় দিয়! প্রত্যহ ৩1৪ অগ্ত্রোপচারের পর ৪র্থ বা ৫ম দিনে 

বার নেজো ফেরিংক্স ধুইয়! দিতে হয়। গরম | পলিজার ব্যাগদ্বারা৷ ইউষ্টেকিয়ান নলে বাঁষুর 

জলে সোডা মিশ্রিত করিয়া সেই জলের ডু ] পিচকারী দেওয়া খুব ভাল। ইহা ৩1৪ দিন 
দেওয়া উচিত। ডুস দিবার সময় রোগীকে | প্রয়োগ করিতে হ্য়। রোগীর বধিরতার 
মুখপথে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে বলিবে। ডুস | লক্ষণ দেখিলে ১৫।১৬ দিন পর্যন্ত বাঁধুর 
অতি ধীরে দ্ীরে দিবে। যেন এক নাসিকা! | পিচকারী প্রয়োগ করিবে। 
দিয়া জল প্রবেশ করিয়া অপর নাসিক দিয়া | টনসিল উচ্ছেদ করিলে-_এডিনইড 
ৰাহির হইতে পারে। উচ্ছেদের সমস্ত উপসর্গই উপস্থিত হইতে 



২৫৬ আম়ুর্ববেদ__চৈত্র, ১৩২৫। . [ওয় বর্ষ) ৭ম সংখ্যা 
সম সপ সি শা পাম্প সা শি আস এ আস শী আপ চি সপ মস পপ শপ আপ সিল 

পারে। প্রভেদের মধ্যে এই) -_ এডিনইড ডাক্তারী মতে 
উচ্ছেদে মখ্যকর্ণের প্রদাহ জন্মিতে পারে। (১) জল ১ পাইণ্ট, ফেরেট অফ সোডা 

টন্সিল উচ্ছেদে ইহার সন্তাবনা নাই । | ১ ড্রাম, 

টনসিল উচ্ছেদের পর--পূর্বোক্ত পচন (২) আর্ণিকা সলিউসন্। 
নিবারক বধের স্প্রে গণার মধ্যে প্রতাহ ৩1৪ |. (৩) হাইডেজেন্ পাব অক্সাইড. | 

বার প্রয়োগ করিবে । টনসিল উচ্ছেদ করিলে (৪) গ্লাইকে। থাইমলিন। 

গলায় বথেইট বেদনা হয়-কাজেই রোগী | ইহারা মুখ গহবব পরিষ্কার ও বেদনা 
গারগল বা কবল করিতে পারে না। ফলি | নিবারণ করিয়া থাকে। 

কিউনারটন্ পিলাইটিম জনিত গলায় অত্যন্ত কবিরাজী মতে--[পচন 
বেদনা বোধ করিলে রোগীকে _পটাস ক্লোরেট, নিবারক মুখ ধৌতি] 
৫ গ্রেণ, একোয়া মিস্থপিপ ১ উন্দ; অথবা (১) বট, অশ্ব, পাকুড়, যন্্ডুমূব। 

নিসিন্দা পত্রের কাথে গোলমবিচ ঘষির।, প্রত্যহ ইছাদেব ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাব কাথ 

৩বার সেবন করিতে দিবে । দিয়া মুখ ধুইবে। 

কচি নারিকেলের কড়কচি বাবল/ছাল, (২) বচ, চৈ, সর্জিকাক্ষার, আকনাঁদি, 
চামেলীর পত্র এবং পেয়াবা পাতা সিদ্ধ করিয়া লাক্ষা-_ইহাদেব চূর্ণ গরম জলে নিক্ষেপ করিয়! 
তাহাতে একট, ফটকিরি মিশইয়া সেই জলে । সেই জলে মুখ ধুইবে। 
রোগীকে মুখ ধুতে বলিবে। কিন্বা পটাস (৩) পল্তা নিমছাল ও ত্রিফলার ক্কাথ 
ক্লোরেট ৭ গ্রেণ, টিধ্চণ ফেরি পরে কো ১০ | দিয়া মুখ ধুইবে। | 
মিনিম, গ্রিসারিং ১ ড্রাম. একোয়া মিস্থ পিপ ১ (৪) বেয়াকুড়, ভূ'ইকদম, ভেরেওা ও 

ন্স-_একত্রে মিশাইয়। তথারা মুখ ধুইবার ' কর্টিকাবী সিদ্ধ জলে সবিমাব তৈল নিক্ষেপ 
পরামর্শ দিবে। কবিয়া-_ইহার দ্বারা মুখ হইবে। 

এডিন্ঈড. ও টনসিল যুক্ত রোগীব স্বাস্থ্য (৫) গরম জলে আকন্দর আটা ও 

আদৌ ভাল হর না। স্থৃতবাং অস্ত্রোপচাবেব । ছ[তিদ গাছের আটা প্রক্ষেপ দিয়া সেইজলে 
পব-_রোগীর স্থাস্্যো্নতিব জন্য-প্চ্যবন- মুখ ধুইবে। 
প্রাশ” খাইতে দিবে। সক্ষম হইলে, বোগীকে (৬) মুখা, যষ্টিমধু, নিসিন্দা পাতা 
কিছুদিন বায়ুপরিবর্তনেব জন্ত-_ওয়াল- খদিরকা্ঠ, বেণাব মু, দেবদারু, মগ্রিষ্ঠা, 
টিরার, পুবী প্রতি স্থানে যাইবাব পরামর্শ বিড়ঙ্গ__-ইহ।দের কাথ দিয় মুখ ধৌত করিবে । 
দিবে । | কাহারও দত তুলিয়। দিলে, আমি 

ঘত্তোংপাটনের পর .২।১ দিন পর্যন্ত | তাহাকে নিয়লিখিত দুখখৌতির ব্যবস্থা করিয়। 
রোগীকে পচননিবারক ওধধেব মুখধোতি | থাঁকি। | 
প্রদান করিবে। নিম্ে ডাক্তারী ও 9. 

কবিরাজী মের ১1৪টী মুখধৌতির নির্দেশ এলকোহল ,** ১০০ ভাগ । 

কবিতেছি; টিংচাব বেটানী ' ৪০ ভাগ 



৩ বর্ষ, পম সংখ্যা] ওলাউঠ৷ হইতে আঙ্মরক্ষাঁর উপায় । ২৫৭ 
পি শপ পপ পা কাজ শা প্র জস্প 

এসিড বেঞ্জোইকুা ৮ ভাগ । এই অবস্থাষ উষ্ণ বোৌবাসিক দ্রব বা তদ্রপ 

শাকাবিণ ** ৪ ভাগ। | অন্ত কোন দ্রব দ্বাব! মুখেব মধ্যে ইবিগেসন 

ওলিয়াই মিশ্থাপিপ ** ই ভাগ । | কবিলে, সমস্ত আবই ধৌত হইয়া যায়। 

ওলিয়ই সিনামোমাই ""* $ ভাগ। | ইবিগেটাবেব নল কাচেব হওয়া চাই। অতি 

একত্র মিশ।ইয়া বাখিবে। ইহাব পঞ্চাশ | অল্প সঞ্চাপে ইবিগেসন প্রয়োগ কবিতে হয়। 
ফাটা লইব। আধ পাইণ্ট জলে মিশ্রিত কবিয়। : উবিগেট।বেব মভাঁবে পিচকারীব দ্বাবাও কাজ 

তত্বাবা সুখ ধুইতে হইবে । ঘ চলিত পাবে। 

জিহবাদির অস্ত্রোপচার | ূ বোগাকে ত1কিষা ভেলা ন দিয়া অর্ধশীয়িতা- 

উপসর্গ । বিগলন। শোণিত আব । পচন ৰ বস্তাষ বাখিলে ফুসফুসে বক্তাধিক্য হইতে পাঁবে 

জন্ঠ ফুস্ফুস প্রদাহ । গলকৌষের সেলু- ; না। জিন্দা কর্তন কবাঁন পব তীহাব ষে 

লাইটিস। অবশিষ্টাংশ থাকে তাভা পশ্চাতে সবিয়া যাইয়া 

এই শ্রেণীব অস্ত্রোপচাবে-খুৰ সতর্ক | খ্বাসবোধ উপস্থিত কবিতে পাবে না। কাসি 

হইলেও- সামান্ত পরিমাণ পচন দোষ সংস্থষ্ট ; উপস্থিত ও হইতে পাবে না। 
হইয়া থাকে। ইভা পবিভাব কৰা অসাধ্য। | জিজ্বায় অস্ত্রোপাবেব পব, বোগীকে 
জিহবা অস্্বোপচাব কবিবাব পুর্বে দেখিবে__ ] পথ্য দিবাব সময, একটা বাটীতে ৩1৪ ইঞ্চি 
বোগীব কোন দন্তে ক্ষত বা অপব কোন দৌষ : দার্থ ববাবেব নল সংলগ্র কবিবে, এবং বাটিতে 

আছে কিনা? থাকিলে, প্রথমেই সেট দস্তটাকে | ছুগ্ধীদি তবল খাগ্য পূর্ণ কবিষা, নলটা গলা 
দুবীভূত কব কর্তব্য ৷“ পৰে, ২1৭ দিন পচন | অভ্যন্তবে দিবা বাটা অল্প উচ্চ কবিষা ধবিবে। 

নিবাবক ওষধ দিযা মুখ ধৌত কিয়া অস্ত্রো- উ্ািআাউিবারিতিরিধা হহারে। 

পচাব কবিবে। শ্রীসত্যজীবন ভট্টাচার্য | 
জিহবান অস্ত্রৌপচাৰ কবাব পব বোগীকে করা নিন ন? 

দক্ষিণ পার্থ শয়ন কবাইয! দিলে, আব বাহিব ৃ্ 
হইয়া! যায়, মুখ গহববে সঞ্চিত থাকে না। 

ওলাউঠা হইতে আত্মরক্ষার উপায় । 
৮5 পি সপ টি ৯ সপ 

ওলাউঠা অতি সাংঘাতিক পীড়া । ইহা | হয়। দেখিতে দেখিতে একেব পৰ এককে 

যেখানে সংহাবমূর্তিতে দেখা দেয়, তথীকাব | আক্রমণ করিতে থাকে, চিকিৎসার অভাবে-_ 

অধিবাসীগণের এক ভীষণ আতঙ্ক উপস্থিত । অপাবধান্তায় শত শত লোক অকালে প্রাণ 
চৈত্র--৩ 



২৫৮ আয়ুর্যবেদ--চেত্র, ১৩২৫। [৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 
পপ পপ পাস ঠাপা সী পাটাটাশীিশসপপপপশপ শিস পাপে সপ | শী 

তী 

বিসর্জন করে। অনেক স্থলে মৃত্যুর সময় | ইহার ভীষণ আক্রমণ হইতে এ পর্য্যন্ত রক্ষা 

আত্মীর়স্বনও কেহ উপস্থিত হননা। | পাইয়াছে। 

এমন কি, সেবা-শুশ্রযাদির জন্তও লোকের | ওলাউঠা অর্থে ভেদ বমন বুঝায়। (ওলা 
একান্ত অভাব হইয়া উঠে। যদ্দিও নিকটে | --নাম! অর্থাৎ ভেদ, উঠা--বনন ) ওলাউঠা 

২৪ জন চিকিৎসক থাকেন, তীহারাও ভয়ে | এক প্রকার জীবাণু দ্বারা সংক্রামিত জ্ী। 

জড়সড় হইয়া চিকিৎসা করিতে অস্বীকৃত । এই জীবাণু দেখিতে নখচিহ্ৃবৎ অর্থাৎ (৯) 

হন। যাহাতে চিকিৎসা বিষয়ে সম্পুর্ণ | কমার ন্টার়। এই জন্ত এই জীবাণুকে 

অনভিজ্ঞ ব্ক্তিরাও নিজ পরিবীরের মধ্যে | 00201 04০1]1008 বলে। ইহার ধৈর্য 

চিকিৎসা করিয়া এ ঘোর বিপদ হইতে | হন ইঞ্চ ও বিস্তার লক ইঞ্চি। ওলা- 

উদ্ধার লাভ করিতে পারেন, তজ্জন্ত নিয়ে । উঠা রোগীর ভেদ ও বমনে এই জীবাণু 
উহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, প্রতিষেধক ও মে।টা- ূ বর্তীমান থাকে। 
মুটি চিকিৎস! প্রদত্ত হইল। | প্রতিষেধক-__ইংরাজীতে একটা প্রবাদ 

ওলাউঠাদি চিকিৎসায় হোমিওপ্যাথিক | বাক্য প্রচলিত আছে যে 1:৪৮০1010% 

যেরূপ খ্যাতিলাভ করিয়াছে তাহা প্রায় সক- । 0৪ 70909] 01087) 0979 অর্থাৎ রোগ হইলে 

লেই অবগত আছেন। এমন কি, অনেকে ূ চিকিৎসা করা অপেক্ষা রোগ জন্মিতে না 

স্পষ্টই বলিয়া থাকেন যে হোমিওপ্যাথিক | দেওয়াই উচিত। এজন্ত কতকগুলি নিয়ম 
ওলাউঠা ও রক্তামাশয় ইত্যার্দিতে সর্ব্বোৎ- ূ পালন করিলে ইহাব আক্রমণ হইতে রক্ষা 

কষ্ট কার্ধ্য করিয়া থাকে। ১৮৫৪ খুষ্টান্দে । পাওয়! যায়। সেই নিয়মগুলি নিয়ে লিখিত 

লণ্ডনে যখন ওলাউঠ! বনুব্যাপকরূপে প্রকাশ | হইল £-_ 

পায়, তখন স্ুপ্রসিন্ধ ডাক্তার ম্যাকলগলিন | ৯। ওলাউঠার প্রাছুঙাৰ কালে মনে 
নিরপেক্ষভাবে বলিয়! গিয়াছেন যে, “যদিও | সর্বদা ্র্তি রাখা আবশ্তক । পীড়ার চিন্তা 

আমার শিক্ষা-দীক্ষা সমস্তই এলোপ্যাথিক | আদৌ মনোমধ্যে স্থ্ন দিবে না। সর্বদ। 

মতে, তথাপি আমি যদি ওলাউঠ৷ দ্বারা | সংকার্য্ে লিপ্ত থাকিবে । এজন্ত দেশ প্রচলিত 

আক্রান্ত হই, আমাৰ চিকিৎসার ভার : হরি সংকীর্তবনাদ্বি এত সুফলদায়ক হয়। 

এলোপ্যাথের হাতে ন৷ দিয়া হোৌমিওপ্যাথের ২। অধিকক্ষণ খালিপেটে থাকা উচিত 

হাতেই দিব। নয়। নিয়মিত সময়ে লবু ও পরিমিত 
ইতিহাস-_-১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বলগদেশে ষশোহর আহার করা উচিত। দিবানিদ্রা ও রাত্রি 

জেলার অন্তঃপাভী নলডাঙ্গা! নামক গ্রামে | জাগরণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অপক ফলমূল, অন্ 
একটা মেল!, উপলক্ষে বহুলোৌকের সমাগম রা (বিশেষতঃ পচ! মাছ মাংস) 
হওয়াতে হঠাৎ এই পড়ার উৎপত্তি হয়। | ভোজন, মাদক দ্রব্য ও দুষিত বায়ু সেবন 
তৎপরে ক্রমে ক্রমে প্রায় সমগ্র ভূমগুলে ইহা | বর্জনীয়। | 
বিস্তৃত হইয়৷ পড়ে। কেবল মাত্র অষ্ট্রেলিয়া | ৩। পানীয় জল ওছুদ্ধীদি ফুটাই়া 
'ও আন্দামানত্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটা স্থান | ব্যবহার কর! উচিত, কারণ জল ও হুদ্ধাদির 



৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্য। ] ওলাউিঠা হইতে আন্নরক্ষার উপায়। ২৫৯ 
শপ জা 

দ্বারা এই রোগ বিশেষভাবে সংক্কামিত হয়। ২। পূর্ণবিকাশীাবস্থা । 
আহারীয় দ্রব্য মাছি আদি বসিতে না৷ পারে ৬। পতনাবস্থা। 
- এরূপভাবে ঢাকাইয়া! রাখা উচিত । ৫। প্রতিক্রিয়াবস্থা । 

৪। রাত্রি ১টার পর হইতে প্রাতে আক্রমণাবস্থায় চিকিৎসা! £__ 

নির়মিত সময়ে মলত্যাগের পূর্ব পর্যান্ত তৃষ্ণায় প্রথম ভেদ হওয়ামাত্রেই রুবিনীর ব্প্রীট 
কাতর হইলে ও কখন জলপাঁন কবিৰে ন। | ক্যাম্ষর সেবন করা আবশ্তক | যতক্ষণ পর্য্যন্ত 

৫) একটা পয়সা বা তাম্রখণ্ড কোমরে | রোগীর দাস্তে মল থাকে ও বমন পিপাসার 
ঝলাইয়া রাখ! কর্তব্য। এজন্য তাম্খনিতে | উদ্রেক না হয়, ততক্ষণ ইহা ব্যবহৃত হয়। 
যাহার! খননের কার্ধা করে, তাদের প্রায় | প্রত্যেক দাস্তের পর ১ মাত্রা করিয়া, এইরূপে 

কলেরা হয় না। | ২1৩ মাত্রা ওঁষধধ সেবনের পর যদ্দি কোনও 

৬। স্বপ্রসিদ্ধ ডাক্তার েরিং ৷ উপকার না হয়, তাহা! হইলে নিয়লিখিত বলেন, 

পরিধানের জুতা ও মোজার অভ্ন্তবে অতি | ওষধ গুলি লক্ষণান্থুসারে দিবে । 
| উক্ত ক্যাম্ষীব বালকদিগের জন্য ২৩ সুক্ষ গদ্ধক চূর্ণ ছড়াইয়া সেই জুতা ও মোজা 

বাবহার করিলে কলেরা প্রায় আক্রমণ কবিতে ফোঁটা! মাত্রায় ও পুর্ণবয়স্কের জন্য ৫ হইতে 

সপ এপ | শপ শীত পপ সাপ পিপিপি শপ সস পপ সী সী ক সস সস 

পারে না। | ১০ ফেশটা মাত্রায় চিনি কিম্বা বাতাসাব 

৭। সংক্রামিত স্থানে কাহারও বাটাতে | সহিত সেব্য। ইহা কখনও জলের সহিত 

জলপান ও তাশম্বল গ্রহণ সর্ধতোভাবে নিষিদ্ধ । 

৮1। কলেরা রোগীর ভেদ ও বমন 

যেখানে সেখানে না ফেলিয়া বাড়ীব সীমানার 

বাহিরে অগ্নিতে দগ্ধ কর! উচিত। যেখানে ভেদ 

বমি করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহা পবিষ্কাব করিয়া 

ফেনাইল ছড়া দিবে । সমস্ত গৃহ গন্ধকের 

ধূমে বিশোধিত করিবে । 

৯। জ্পীট ক্যাক্ষার বা সাধারণ কপুরের 

স্রাণ প্রত্যহ মধ্যে মধো লওয়। উচিত। 

১০। সংক্রামিত স্থানে সুস্থ ব্যক্তিরা 

প্রতিদিন প্রাতঃকালে ভিরেট্রোম এল্বাম ৬ষ্ঠ 

শক্তির বা কিউপ্রাম ৩০ শক্তিৰ ১ ফোটা 

মাত্রায় ১ কাচ্চা জলের সহিত সেবন করিলে [ 

৷ নিবৃত্তি লক্ষণে এার্টম টার্ট ৬। ওল[উঠা আক্রমণ করিতে পারে না । 

চিকিৎসা -_ 

ওলাউঠ৷ রোগের ৪টী অবস্থা । 

১। আক্রমণাবস্থা ; 

ব্যবহাৰব করিবেনা। ক্যাম্ফমীর ওষধটা 

হোমিওপ্যাথিক ওধধের সহিত বাখিবে না । 

তাহ! হুইলে হোমিওপ্যাথিক ওষধেব সমু 

গুণ নষ্ট হইয়া যাঁয়। 

ক্যাম্ষাবে কোনও উপকার না হইলে 

একোনাইট ১ ক্রম দিবে। তৰল ভেদ, 

মৃত্যুভয়, অস্থিরতা, পিপাসা, পেটবেদন। 

ইত্যাদিতে ইহা ব্যবস্থেয়। চতুর্দিকে কলেরায় 

মৃত্যু হইতে দেখিয়া ভয় জনিত দাস্ত হইলে 

একোনাইট তাহার প্রধান ওষধ। বমনের 

প্রধান ওঁষধ ইপিকাক ) বমন হইয়া গেলেও 

বমনেচ্ছার নিবৃত্তি না হওয়া লক্ষণে ইহা 

উত্তম ওষধ। কিন্তু বন হইলেই বমনেচ্ছাধ 

পূর্ণবিকাশীবস্থার চিকিৎস! ৷ 
চাঁউলধোয়া জলেব ন্তায় “ভেদ, অত্স্ত 

বমন, কপালে ঠা খাম, নাড়ী ক্গীণ ও 
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অস্থিবতা ইত্যাদি লক্ষণে ভিবেট্রাম্ এল্বাম | 
ভেদ ও ব্মনেব পবিমাণ ১২ উপযোগী । 

কম, ছুনিবাব পিপাসা, নাড়ী লপ্ুপ্রায়, 

অতিশয় অবসন্নতা, বমনেব পব পাকা শয়ে 

অতান্ত জালা, মূত্রাববোধ, ঘন ঘন কইকব 

শ্বাস প্রশ্বাস ইনাদি লক্ষণে আর্সেনিক ৩০ 

ক্রম ব্যবস্থেষ। ভিবেট্রাম গু আর্সেনিকেব 

পিপাপাব পার্থক্য এই যে, ভিবেই্রামেৰ বোগী 

একেবাবে বেশী পবিদাণ জলপান কৰে ও 

আর্সেনিকেৰ বোগী অতি অন্ন অল্প বহুবাব 
ভলপান কব । 

অধক মাত্রায় খিলধবা লর্গণে কিউপ্রম ৬ 

মহৌষধ । কিউপ্রামে খিলধবাব কে।নও 
উপ্বাব না হইলে ঈীদবেলী কব ৩৬ দিবে। 

পিল তবল ভেদ, অল্প গন্ধ বিশিষ্ট বমন, 

পবে পিন্ত বমন, ব্মুনব পব জালা, শেষ 

বাত্রিতে পীড়াৰ আক্রমণ প্রন্তিতে আইবিস 
ডার্স ৩ ব্যবস্থের়। প'ক্স্থালীনে 'অতিশষ 

যন্ত্রণা, জলপান কবিবানাত্র উঠিষা পড়া), সহদ! 

পিচকাবীব হ্যাব (বেগে মণ্আব 

ইত্যাদি লক্ষণে ক্রোটন টিগ ৩। উদবেব 

তল€ 

শী 

হন. । 

ওল। ০17 তস্ত ও পদলাষে 

পতন অবস্থাব চিকিৎসা । 

হিমাঙগ অবস্থা কার্বভেজ ৩০ বিশেষ 
উপকাবী ওঁষধ | তেদ বমন বন্ধ হইয়া উদব 

হ্রীত, কপালে ও গলাধ বিন্দু বিন্দু ঘন্ম, 
| অতিশষ শ্ব'সকষ্ট, অতান্ত গাত্রদাহ, নাড়া 

| বিলুপ্ত, সব্দশবাব শীলবর্ণ ও ববফেব ভ্াষ 

শীতল লক্ষণে ইহা বিশেষ উপযোগী । পতনা- 

বস্থায় এসিড হাইড্রে। সাষেনিক ৬ একটা 

মহৌষধ । মুতবৎ দেহ, শীতল ঘন্ম, ধীবে 

ধাঁবে শ্বাস প্রশ্বীস, নাড়ী লোপ, অচেতনাবস্থা 

ও গোঙ্গানি প্রভৃতি লক্ষণে ইহা! উৎকষ্ট কাধ্য 

কবে। পতনাবস্তায এসিড হাইডোসাযেনিকেব 

দ্বাব। কার্য না হইলে কোব্রা বা ন্তাজা ৬ 

দিবে। বাবন্বাব শ্বসবৌধ হইবাব উপ-ম, 
: উদবন্ীত, সর্ব শবীব নীলবর্ণ ও ব্বফবৎ 

ঠাণ্ড। ইত্যাদি লক্ষণে ইহা ব্যবহাধ্য । ইহা] 

পতনাবস্তাৰ শেষ উষধ। 

প্রতিক্রিয়াবস্তাব চিকিৎস!। 

এই অবস্থায় বোগী ক্রমশ" 'শীবোগ্যেব 

দিকে যাইতে থাকে । এই অবস্থার ওষধ 
সেবন বন্ধ বাখা উচিত কিম্বা লক্ষণান্্্সাবে 

উপবোক্ত উষধ সমূহ দার্ঘথ সময অন্তব অল্ল 

মাত্রায় সেবন কবান আবশ্যক | 

' মাত্রা-বোগেব প্রবলতাব সময় ১০১৫" 
মিনিট অন্তব গুঁষধধ ১ ফোঁটা মাত্রাষ ও 

বালকেব জন্য অদ্ধ ফট! মাত্রায় শিশুধিগেব 

জন্য সিকি ফোঁটা মাত্রায় সেবন আবশ্যক । 

ক্রমে দীর্ঘ সময় অন্তব ওবধ সেবন কবিবে। 

মধ্যে গড়গড় কল্কল্ শব্দ, প্রথমে বমন, পবে । 

ভেদ, হস্তপদেব আক্ষেপ, সার্বাঙ্গান শীতলতা, 

মলধোয়া জলেব পবিবর্কে আঠ। আঠ| 

শ্বেতবর্ণেব তবল ভেদ ইত্যাদিতে জ্যাট্রোকা 

৬ উপযোগী । ওলাউঠা বোগীবৰ বক্ছদাস্ত | 

হইলে ইপিকাক ৩৯ব্যনস্েষ | বক্তভেদেব | 
সহিত শ্লেম্সা থাকিলে মাকুরবিস কৰ ৬1 
প্রজ্য । ২৪ ঘণ্টাব মধ্যে প্রত্রাব না হইলে পথ্য । 
ক্যান্তাবিস ৬ দিবে। উহাতে উপকার না রোগেব বদ্ধিত অবস্থায় ঠাণ্ডা জলই এক- 
হইলে টেবিপিন্থনা! ৬ সেবন বিধি। মস্তক্ষেব | মাত্র পথ্য। প্রতিক্রিয়া অবস্থা আরম্ত হইটুল 
বক্তাধিক্য ভষ্্ প্রলাপ হইলে বেলেডোনা ৩০ | বোগীকে খুব পাতলা জল-এবারুট অল্প লবণসহ 
সাবস্থেয় | দিবে। ওলাউঠার ভেদ বমন হইলে বক্তেব 

শপ পীস 
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সপ: নস সপ পিস ০০ ০০০০ 

জলীয়ভাগ ও লবণাংশ বহির্গত হয! যাষ, 
তবাং বন্ত গাঢ হইয়া আসে। এজন্য জলসহ 

লবণ মিশাইয। দিলে, উল্ত জল ও ,লবণাংশ 

বন্তমাধ্য সহজেই সঞ্চবিত হইযা শাবীবিক 

পপি 

যন্ত্রদিতে বল আনয়ন কবে ও বন্ত গা কবিষ। 

হৃংপিগুকে সহস! নিস্তেজ কবিতে পাব না । 

কলেবাষ এজন্য ১%]11)6 111)500107) এঠ 

সুফ'লদ।য়ক হয়। 
চা 
সি 

ড'ঞ্গার আমভাদেব মণ্ডল। 

পিত্তজ-বিষা ক্ততা । 
৮2 স্পট 
৬০৩ 

আধৃর্বদজ্ঞ খষিগণ-_ পিত্তেখ শক্তি, কার্য), 

পভাৰ ও অনস্তানারদিব আলোচনা কবিষা, 

াহাব স্ববপ যেপ নিপুণ ভাবে নির্ণৰ কবিষা- 

ছেন, সেরূপ আব কোনও বিজ্ঞানে দখিত 

পণ্য! যাষ না। পাঠক । আঘার্প্বেদেব পঞ্চ 

বিধ পিত্তেখ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা একবাব ভাল 

কবিবা পঙ্িা দেখিবেন , দেখিবেন -ভাব 

তেব খষি ভিন্ন পিত্ত বহস্তেৰ মীমাংসা কবা 

অন্যেক অসাধ্য । আবুর্বেদেব পিন্ববতম্তয 

খিনি বুশিনত পাবিবেন, জগতেব জীব বিশুন 

সম্পূর্ণ ভাবেই তাহা কবাষন্ত হহবে। পিল্ত 

বহম্ত সংন্ষেপে আলোচিত হহবাব নাচ, 

বর্তমান প্রবন্ধে আমি সে চেষ্টাও কবিৰ না। 

আমি কেবন নব্য তম্বেব “পিন্ুজ বিষাক্ত” 

বুঝিবাব প্রধাস পাইব। 

পিত্ত _বিষধর্মক্রান্ত। পিত্তেব "মধ্যে 

নানা পদার্থে অস্তিস্থ দেখিতে পাওষা যাষ। 

সে গুলি পিন্তেব উপার্দান। এই সকল উপা- 

দানেব মধ্যে কোনটিৰ পবিমাণ কতটুকু? 
আপি ০০০০ শশী 

তাভাব বিষক্রিধাই বা কিবপ, তৎসম্বন্ধে 

আভজ্ঞত- আধুনিক শিল্ঞানেব অঠি অল্প 

কিন্ত চিকৎসকেব তাহ! জানা উচিত। পিন্তজ 

বিষাক্ততাব সাধাবণ নাম-_-“কোলিমিযা”। 

পিভেব বিষান্ত পদাা্থব মধো যেটা প্রধান_ 
তাহাব বিলাতী সংজ্ঞা - 131117107)10) এই 

বিলিঞ্বিণেব জন্যই পিত্জ বিষাক্ততাঁব 

অধিকাণশ লক্ষণ জাবদোহ প্রকাশ পাষ। 

বিলিকবিণেব বাসাধনিক উপাদ।নব পবি 

মাণ (৩ 1139 ১৫ €)৪ 

হা অশ্ব অন্ুবপ পটাশিষম শ্রেণী 

ধাতণ পদার্থে সহিত সম্মিলিত হইযা অনেক 

বকম মিশ পদার্থ উৎপ।দন কবে । পিত্ৃস্থলীব 

ভিতবকাব পিন্তব মাধ্য শতর্বা ৫ ভাগ এই 

বিলিকবিণ বর্তমান থাকে । কিন্তু শোষ ঘা 

ইহতে নির্গত [পত্তে শতকঝ। ০.১ অংশ মাত্র 

বর্তধান দেখিতে পাওষা যাঁধ। ২৪ ঘণ্টাব 

মধ্যে কত পৰিমীণ বিলিরুবিণ উৎপন্ন হষ, 

অগ্ঠাপি তাহা সঠিক বপে স্থিব কব! যায় নাই । 
সস শপ স্পা সপ শিকল স্লিস্লাশিপিলীসি 

+« আজকাল কলেবা বোগে অনেকেবহ হোমিওপ্যাথিতে বিশ্বাম বকা এপ্রবন্ধ পণস্থ কবিলাম। 

অ।যুবেবদেও কিন্তু ওলাউঠ| ব| কলেরাব অতি ডৎকৃণ্ ঠিকিংস| আছে । আমবা সে চিকিৎসা প্রণ।সী হহার 
পথ প্রক।শ কবিব। আ।" স। 



২৬২ আয়ুর্বেষেদ__ চৈত্র, ১৩২৫। | ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 

কেবল এইটুকু জানা যায়_ নুস্থব্যক্তির | হইতেই শোধিত হয়। পিত্তবহা .হুষ্ম নলের 
শরীরে ৫*৩ গ্রামের অধিক বিলিরুবিণ জন্মায় | আবদ্ধতা, ষককতের ক্ষয় (সঙ্কোচন-_সিরোসিস) 

না। রক্তের বর্ণজ পদার্থ অবস্থাবিশেষে | এবং কোষের দোষেই--ইহা হইয়া থাকে। 
বিশ্লেষিত হইয়াই বিলিরুবিণের উৎপত্তি অনুমিত | ত্বকের বর্ণ পিত্তের বর্ণে রঞ্জিত দেখিলে এই 

হইয়া থাকে। কিন্তু কিরূপ রাসায়নিক | অবস্থাই ধরিয়া লইতে হইবে। পিত্বজ 

পরিবর্তনে যে ইহার উৎপত্তি হয়, এখনও | বিষাক্ততা ধরিবার সহজ উপায় রোগীর রক্ত 

তাহার কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই। | পরীক্ষা করা । কিন্ত আর্য খধিগণ__তাহার 
অস্ত্রের মধ্য, রোগ-জীবাণু কর্তৃক “হাই ! আবশ্ঠকতা মনে করিতেন না । তাহার! 

ডেশেজেন” হইতে “হাইড়েশাবিলিরুবিণ” উৎপন্ন ূ রোগীর দেহের অন্তান্ত লক্ষণ দেখিয়াই তাহা 
হয় এবং ইহাই ঠারকো। বিলিনে পরিবর্তিত ৰ নিঃসন্দেহ বুঝিতে পারিতেন। নিম্নে পিতৃজ 

হইয়া মলের সহিত বাহির হইয়া যায়। এই ৷ বিষাক্ততার সাধারণ লক্ষণ লিপিবদ্ধ হুইল। 

হাইডেবিলিরবিণের কিরদংশ অন্ত্র মধ্যে! ন্ীয়বীয় দুর্বলতা, অবসন্নতা, অনুগ্যম, 
শোধিত হইয়া, পুনঃ পরিবর্তিত হইয়া “্উরুবি- | কোন কার্যেই মন নিবিষ্ট হয় না) ন্গায়বীকর 

লিণ” রূপে মৃত্রসহ নির্গত হইয়া থাকে । “বিলিরু- | উত্তেজনা খিটখিটে স্বভাব, মানসিক বিকার, 
বিণ হইতে *উরুবিলিনের” উৎপত্তি ইভা : অজীর্ণ (খাগ্ঘদ্রব্য পরিপাক হয়না । ) আহা- 
বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত । রাস্তে পেটভার বোধ হয়, ইহার ১ কি ২ ঘণ্টা 

| জীব দেহের গুরুত্বের সের প্রতি ৬০০০ ; পরে পিপাসা বোধ, অম্োরশার, আহারের 

পিত্ত পিচকারি স্বার! প্রয়োগ করিলে [বিধান | পরই পাকস্থালীতে বেদন! বোধ, (এই বেদন! 
মধ্যে ]_-আক্ষেপ উপস্থিত হওয়ায় মৃত্যু ঘটিয়া ূ কয়েক মুহুর্ত পরে নিবৃত্তি হয়, ৩1৪ ঘণ্টা পরে 
থাকে। কিন্ত সেই পিন্তুকে যদি জান্তব | আবার দেখা দেয়) আহীর্য্য বস্ত যেন পাকস্থালী 

অঙ্গারের ভিতর দিপা চালিত করিয়া তাহার | হইতে গলদেশে উঠিতেছে এইরূপ অনুমান 3 
বর্ণক পদার্থ দূরীভূত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা | বিবমিষা (গা বমি বমি) কখনও বা বমন; 

হইলে সেই পিন্তের বিষক্রিয়৷ ছুই তৃতীয়াংশ ; কোষ্বদ্ধতা, মধ্যে মধ্যে অতিসার, মল অয়াক্ত, 

হ্বাস প্রাপ্ত হয়। ্ র বাহির হইবার সময় গুহ্দ্বার জ্বালা করে, 
বিষধর্থ্াক্রান্ত বিলিরুবিণ যদি দেহের মধ্যে | মলে যথেষ্ট পরিমাণে পিত্ত মিশ্রিত থাকে, 

অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইতে থাকে এবং | শ্রেম্াও শোণিত ও মিশ্রিত থাকিতে পারে। 

তাহা মল-মৃত্রাদ্দির সৃহিত নির্গত হইতে না | কখন কখন--বমি ও অতিসার এক সঙ্গে 

পারে, তাহা হইলে সমগ্র শরীর বিষাক্ত হইয়া উপস্থিত হয়। নাড়ী-_-কখনও ম্বাভাবিক, 

উঠে, পৈশিক উত্তেজনার আধিক্য হয়। এই | কখনও দুর্বল, মৃদু, উত্তেজিত, এবং বিষম গতি 

অবস্থার নামই-_ব6:৪০)81688 অর্থাৎ, বিশিষ্ট। মুখের লাল! য়ত্ত, মুখে তিক্তা 

ম্নায়বীক তর্ববলতা। | ূ স্বাদ, প্রশ্বাস বাযু ছুর্গন্ধযুক্ত, দৈহিক উত্তীপের 

বরুতের দৌষ _ বিলিরুবিণ পিত্তের সহিত | হ্রাস বৃদ্ধি _স্বাভ(বিক নিয়মের বিপরীত 

বাহির হইয়া অস্ত্রের মধ্যে না গিক্া, তথা ; (অর্থাৎ পুর্ববাঙ্কে ৭টার সময় সর্বাপেক্ষা উত্তাপ 



৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্য। ] পিন্তজ-বিষাক্ততা। ৬৩) 

কি পপ শপ সপ শা পপ চাচির সা লও সপ ০ দি, 

বেশী হয় অপরাহ্ধে উত্তাপ সর্বাপেক্ষা কম) 

রোগী মনে করে তাহার বুঝি জর হইয়াছে। 
কখনও নাসিকা হইতে কখনও ব! মুখ হইতে 
শোণিতশ্রাব। বৃদ্ধ হইলে চক্ষু হইতে কখন 

কখন রক্তন্াব হইতে দেখ! যায়। স্ত্রীলোক 
হইলে অধিক আর্তবআবও দেখা যায়। 

ত্বক অপরিষ্কার, পীতাভ, ঈষৎ লঘু হরিদ্রা 
বর্ণের আভাযুক্ত) হস্তের পশ্চাতে ও পদের 

পৃষ্ঠে--এই বর্ণপরিবর্তন সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত 
হয়। কিন্তু পর্ধাস্থির সংযোগ স্থলের ত্বকে 

প্ররূপ বর্ণ পরিবর্তন নাও দেখা যাইতে পারে। 

উভয় সন্ধির মধ্যবর্তী স্থালেই বর্ণপরিবর্তন 

অপেক্ষাকৃত সুস্পষ্ট দেখা যায়। হাতের তেলো, 
পায়ের তলা» মুখমণ্ডলের স্থানে স্থানে এবং 

শরীরের অন্তান্ত স্থানেও বিন্দু বিন্দু দাগ 

দেখিতে পাওয়া যায় । 

রোগের প্রবলাবস্থায় সমস্ত শরীরের ত্বকই 
বিবর্ণ হইয়! যায়, স্থানে স্থানে গাঢ়বর্ণের দ্বাগ 

দেখিতে পাওয়া যায় । 

মানসিক ৰিকারের নান। লক্ষণ উপস্থিত 

হয়। এই সকল লক্ষণের দিকে চিকিৎসক' 

কে তীক্ষদৃষ্টি রাখিতে হইবে। কেননা, 

অনেক সময় 'ম্যালাঙ্কোলিয়ার লক্ষণও দেখিতে 

' পাওয়া যায়। রোগী বিমর্ষভাবে বসিয়া! বা 

শুইন্না থাকে, সাল্লান্ত ক্রটাতে অত্যন্ত রাগিয়া 
ওঠে । অনিশ্চিত বিষয়ের আশঙ্কা করে। 

মৃত্ুকামনা করে। তবে আত্মহত্যা করে না। 

নানারকম শব্ধ শুনিতে পায়। ছুশ্চিস্তা, অনিদ্রা, 

শরীরক্ষয়, শিরঃশুল প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে 

পাওয়া যায় । কেহ কেহ ব৷ উন্মাদ হইয়! ফায়। 
দেহ পরীক্ষা করিলে দেখা যাগ্ন--যকৃত 

সামান্ত একটু হ্রাস, গ্লীহা সামান্ত একটু বড়, 

কিন্ত সকল রোগীর ইহা হয় না। 

সপ পপ আত সপীশসসিপাপসাস স্পা ্পপপীশপি অপ সী 

পিত্বজ-বিষাক্ততারোগগ্রন্ত ব্যক্তির পূর্ব 

ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে জানা যায়__ পূর্বে 
অজীর্ণ ( ডিসপেপসিয়! ) ছিল, কোষ্ঠ পরিষ্কার 

হইত না । এই কোষ্ঠবন্ধতায় রোগী বহুদিন 

ধরিয়া কষ্ট পাইয়াছে, এই কোষ্ঠবন্ধতার জন্যই 
শরীর বিষাক্ত হইয়াছে। 

পাকস্থালীর মধ্যে জৈৰিক অক্লের উৎপত্তি, 
তজ্জন্ত যকৃতের ক্রিয়ার যৈষম্য, সুক্ষ পিত্তবহা 

আক্রান্ত হওয়ায়-__পিত্ত যথেষ্ট পরিমাণে বহির্গত 

হইতে পারে না,_-লসিকার মধ্যে থাকিয়া যায়, 

পাকস্থালীর উৎসেচন ক্রিয়ায় ফলে যকতের 

সক্কোচন (সিরোসিস) হইৰার বিশেষ সম্ভাবনা, 

পিন্তনলীর প্রদাহ ইহা হইতে ও হইতে পারে । 

এইরোগে আ্লোপ্যাথিক মতে চিকিৎসা 

করা খুব কঠিন। ডাক্তারের অল্প মাত্রায় 

পারদ ঘটত ওঁষধ এবং গ্লাইকোকোনেট সোডি 

যম প্রয়োগ রুরিয়া থাকেন। কেহ কেহ 
আটিফিসাল সিরসের পিচকারীর ব্যবস্থা 

করেন। কেহবা ক্ষারাক্ত ওষধ এৰং সোঁডি- 

যম স্যালিসিনেট প্রয়োগের উপদেশ দেন। 

আমি অনেক রোগীকে কবিরাজী মতে 

চিকিৎসিত হইতে দেখিয়াছি। গুল এ 

রোগের উৎকৃষ্ট ওধধ। আমি বেঙ্গলের গুলঞ 

লিকুইড প্রয়োগ করিয়া বিশেষ ফল পাহয়াছি। 

২ তোলা গুলঞ্চ--আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া 

আধপোয় থাকিতে নামাইয়া--৪ ওন্স শিশিতে 

পুরিয়৷ ৪ দাগ--৩ ঘণ্টান্তর করিয়া খাইতে 
দিয়াছি। ইহাঁতেও বেশ উপকার পাইয়াছি। 

রোগের প্রথমাবস্থায় _ গুলঞ্চ প্রয়োগ করিতে 

পারিলে, রোগ নিশ্চয়ই ভাল হইবে । অথচ 

গুলঞ্চ সর্বজন পরিচিত, সহজ প্রাপ্য, স্থলভ 

মহৌষধ । ফলত্রিকার্দিপাচনও পিসত্তজ 

বিষাক্ততার একটী ফলপ্রদ ওঁধধ। হরীতকী, 

সপন ||. পপ 



২৬৭ আযুর্বেদ-_চৈত্র, ১৩২৫। [ওয় বর্ষ ৭ম সংখ্যা 
০৯ জা শপ শসা পা ্ পট | এসসি ্পত স্পা ্ স -পেস্িশাশসি সি পপ সা -ম্পোি 

বহেড়া, আমল! গুলঞ্চ, বাসক, কট্কী,চিরাতা | হ্বাসপ্রাপ্ত হইলে বুঝিতে হইবে__পীড়াব 

ও নিমছাল-_এই ৮টা জিনিষ প্রত্যেকটা ।* | লক্ষণও হ্রাস হইয়াছে। শুনিয়াছি-_মওডঁর 

আন। ওজনে লইয়া! আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া | ভস্ম নাকি এ রোগের একটা উৎকুষ্ট 
আধপোয়। থাকিতে নামাইয়া, ৪ ওন্স শিশিতে : ওষধ ) কিস্ আমি পরীক্ষা করিবার স্থুযোগ 

পুরিয়া ৩ ঘণ্টান্তর সেবন করিলে _ পিত্তজ | পাই নাই। 

বিষাক্ততার বিশেষ উপকার হয়। এই 

পাচনটী ষরকের উত্তেজক । ইহাতে ত্বকের ' 

বিবর্ণত্বের ভান হইয়া থাঁকে। ত্বকের বিবর্ণ 

ডা শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায় 

এল, এম, এস। 

বনৌষধি। 
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আদ্রক-আদা, হিঃ আদরক।-- সন্গিপাত জ্বরে আদা।- আদার রসে 
বঙ্গদেশে আদার যথেষ্ট চাষ হইয়া থাকে । কিঞ্চিৎ সৈন্ধব লবণ ও ত্রিকটু চূর্ণ (শঠ, 

কোন কোন গুহস্থ-বাড়ীতেও ইহা যত্বে রক্ষিত ' পিপুল মরিচ ) মিশিত করিয়া আকণ মুখে 

হয়। [হন্দী ভাষায় আদাকে অদরক বলে। | ধারণ করিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া ফেলিয়া দিবে, 

আদা কাচা ও শু ছুই রকমে ব্যবগত | এই প্রকার পুনঃ পুনঃ করিলে বক্ষের, গলার 

হয়। শু আদাকে শু'ঠ বা শুগী বলে। "৪ কণ্েব শ্্রেম্মা নির্গত হইয়া! শরীরের লঘুত। 
কাচা ও শুফ আদার পৃথক পৃথক গুণ দৃষ্ট হয়। : জন্মিবে। ইহা স্বরভঙ্গেও বিশেষ উপকাবী। 

বঙ্গদেশ হইতে বনু পরিমাণে আদা ইউরোপে অতিসারে মাদা ।--অত্যন্ত প্রবল 

রপ্তনি হইয়া থাকে । ইহা হইতেই প্টিধশার অতিসারে যাহার মল কোনপ্রকারেই রোধ 

জিগ্রার' 'ও “সিরাপ জিঞ্জার, প্রস্তুত হয়। ৷ করা যাইতেছে না, তাহার নাভীর চতুঃপার্শে 

আদ্রকের গুণ ।-কাচা আদা অগ্নি শুষ্ক আমলকী বাটিয়া! আনিবদ্ধ করিবে, তৎপরে 

বৃদ্ধিকারক, কফনাশক, বিরেচক, মুখরোচক । এ আমলকী বেষ্টিত স্থানে (নাভি মুলে) 

আদার স্বরস উধধের সহ পানার্থে ব্যবহৃত | কাচা আদার শ্বরস পরিপূর্ণ করিয়া ২৩ ঘণ্টা 

হইয়া থাকে । বৈস্ভকমতে কাচা আদ অপেক্ষা । রাখিবে। ইহা অতিসার রোগে একটী 

শু'ঠের ব্যবহার অধিক দৃষ্ট হয়। শ্রেষ্ট মুষ্িযোগ, ইহাতে প্রবল অতিসারের 

ভোঙ্জগনের অব্যবহিত পূর্বে কাচা আদা ; নিবৃত্তি হইয়! থাকে । 

কিঞিৎ লবণের সহিত সেবন করিলে অগ্রিবৃদ্ধি | গ্রহণী রোগে শু'ঠ1-শুঠি (আদ! 
ও মুখে কটি হইয়া থাকে । শ্'ঠ) কক্ষের সহিত গব্যদ্বতে পাক করিয়া 
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চারি আনা কিন্ব! ছয় আন! মাত্রার সেবন | এ মোষ ঘুটিবার অগ্নিতে মৃদুপাক করিবে, 
করিলে গ্রহণী উপশমিত হয়। ইহা! বাঁধুর | পাকশেষে, শীতল হইলে অভ্যন্তরস্থ গষধের চূর্ণ 
অন্ুলোমক । ছুই আন পরিমাণ প্রত্যহ প্রাতঃকালে চিনির 

রক্তআজ।(বে আদ। | মৃূত্রমার্গ হইতৈ | সহিত সামান্ত জলসহ সেবন করিলে উদবের 

রক্তশ্নাব হইলে শুঠ ২ তোলা, জন দেভ পোয়া | আমজনিত বেদনার উপশম হয়। 

গব্যছগ্ধ অর্ধপোয়া-_-একত্রে জাল দিয়া চগ্চ | কর্ণশূলে আদ |_তিল তৈল ও 
শেষ রাখিয়! এ ছুগ্ধ পাঁন করিবে, ইহাতে রক্ত ' মাদার বসে কিঞ্চিৎ মধু ও সৈদ্ধব দিশ্রিত 

আাব বন্ধ হইবে। | পুববক ঈষৎ উত্তপ্ত করিয়! কর্ণে পুবণ কবিলে 

অতিসারে শুঁঠ ।--শুঠ ১ তোল!, কর্ণের আভ্যন্তবিণ বেদন।ব নিবৃত্তি হয়। 
বাণা ১ তোলা, জল অন্গসের, শেষ অঞ্ধ পোরা, কাসে আদা ।- খুসখুচস ক।সিতে 

এই ক্কাথ পান করিলে অতিসারের নিরুন্তি হয় । | কাঁচা আদা খোল! ছাড়াইয়। খণ্ড থণ্ড করিয়' 

ইহা অতিশয় অগ্নিবস্টক। । কাটিবে, পরে উহাতে কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ 
ক্ষত স্থানে শুঠ |- ক্ষতক্গীণ বোগী | মাথাহরা একটী শলাকা দাবা আদাৰ 

প্রা শত চূর্ণ ।* চাবি আনা পবিমাঁণ জলের ! টকরা গুলিকে বিদ্ধ করিষা তৈলেব প্রদীপের 

সহিত সেবন কবিবে, উষধ সেবনকাল পর্য্যন্ত | শিখায় সেঁকিয়া লইসাঁ ২১ টুকবা করিয়া 
অন্ন পরিত্যাগ করির! কেবল মাত্র ডুগ্ধ পান । চিবাইযা সেবন করিবে, ইহা সদ্দি কাপির পক্ষে 

করিবে । ইহাতে ব্যাধির উপশম হইবে । | বিশেষ উপকারী । 

এক পক্ষ কাল এইবপ নিয়মে সেবন কবিবে। |  গুল্সরোঁগে আদা ।-- সজিকাক্ষাব 

উদরী রোগে আদা |-উদবী রোগে । ( বেনেব দোঁকানে পাওয়া যার ) ও 

প্রত্যহ প্রাতে আদার রস ১ তোলা ও ছুগ্ধ ১। আদ! সমভাগে লইয়া, বাটায়া ৪ রি প্রমাণ 
তোলা একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে । | বড়া কখিয়া জলের সহিত সেখন করিলে রক্তজ 

(২) দশগুণ আদার রসের সহিত তিল তৈল গুল্ম উপশমিত হয়। 

পাঁক করিয়া সেই তৈল সেবন ও অঙ্গে শীতপিত্তে আদ| | রক্ত এবং পিন্ত 

মালিশ করিবে। ইহাতে উদরী রোগের | উত্তপ্ত হইয়া শীতপিত্তরোগ জন্মে, ইহাতে 

উপশম হইবে। , 1 সর্বাঙ্গে অথবা দেহের স্থানে স্থানে চাকা চাঁক। 

আমদেষে শু'ঠ ।- গরম জলের সহিত | মগ্ডলাক্কৃতি বোলতার দংশনের স্তায় দৃষ্ট হয়। 
প্রত্যহ চারি আনা পরিমাণ শুষ্টী চূর্ণ সেবন | কিঞ্চিৎ পুরাতন ইন্ষু গুড়ের সহিত আদার 
করিলে আম পরিপাক হয়, ইহা বিশেষ অগ্নি | রস সেবন করিলে ইহা উপশমিত হইয়া 
বন্ধক । থাকে । 

আমাতিসারে উদর বেদনায় শুঠ।| বিষম জ্বরে শুঠী।_-শ্বেত বেড়েলার 
__ শুন চুর্ণ কিঞ্চিৎ গব্য বত সহ মিশ্রিত করিয় | মূলের ছাল ও শু সমভাবে গ্রহণ করিয়া 
এরগওপত্রে বেষ্টন করিয়া পরে মুত্তিকার | উহার কাথ করিবে । (১ তোলা বেড়েলা, ১ 

প্রলেপ দিয়া একটী মোষ প্রস্তুত করিবে। | তোলা শুঠ, জল ॥* সের, শেষ /% পোয়া) 

চেত্র -৪ 
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প্রত্যহ প্রাতে এই কাথ পান করিলে শীতকম্প | শু'ঠ-বায়ুনাশক, বেদনা নিবারক, 

দাহযুক্ত বিষম জর উপশমিত হয়। * ইহা গলরোগ নাশক, শ্রেন্সা প্রশমক, অগ্রিমান্দ্য 

হিক্কায় শুঠ ।-ছাগী ছুগ্ধ দ্বারা ক্ষীব ' বিস্থচিকা, উদরাময়, পেট ফাঁপা; শো প্রস্থৃতি 
পাকানুযায়ী শুষ্ঠীর কাথ হিক্কা নাশক । | রোঁগে বিশেষ উপকারী । 

শিরোরোগে শুণঠী ।- শুষ্টি চর্ণ গব্য বাতজনিত বেদনা স্থানে ।_ 

ছপ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া নস্যগ্রহণ কবিলে শুহীচূর্ণ তার্পিণ তৈল ও কপূর মিশ্রিত করিয়া 

শিরোরোগের উপশম হক্স। মালিশ করিলে বেদনার নিবৃত্তি হইয়া থাকে, 
শুলরে'গে শুঠী |__শূলরোগে ৩ ' উহাতে কিঞ্চিৎ সজিনার ছালের রস ও ধুস্ত,ব 

আনা শুঠ, %* আনা বিট লবণ, একভ্রে | পাতার রস মিশ্রিত করিয়া লইলে উৎকৃষ্ট 

মিশ্রিত করিয়া গরম জলের সহিত সেবন । বাতের মালিশ কয । 

করিলে তৎক্ষণাৎ বেদনাৰ উপশম হয়। | শ্ীহরিগ্রসন্ন রায় কবিরত্ব | 

০০০ 

ডাক্তারের ডায়েরি। 
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কার্বলিক আযাসিডের কুফল । | বালিকাঁব শরীবে অল্প পরিমাণে কার্বণিক 
অনেক ডাক্তারের বিশ্বাস_ কার্বলিক : প্রয়োগ করিলেও স্থানিক পচন আরম্ভ হইতে 

আ্যাসিডেব স্থানিক প্রয়োগে ক্ষত আবোগ্য ূ পারে। কার্বধলিক আযসিড প্রয়োগ করিলে 

হইয়া থাকে | কিন্ত তাহাদের জানা উচিত, | গীড়িত স্থান পীতাভ পাটল বর্ণ ধারণ করে; 

কার্বলিক আযাসিডে ঘা পচিতে পারে। ক্রমে প্র স্থানের বর্ণ কাল হইয়! যায়। আক্রান্ত 
এরূপ দেখা গিয়াছে_-শতকরা ছুই অংশ 1 স্থানের ম্পর্শক্ঞাম লোপ পাঁয়, কোমল হয়। 
শক্তির কার্বলিক দ্রব দিয়া কোন রোগীর | শেষে পচিতে আরম্ভ করে। মাংস বিগলিত 

আঘাত প্রাপ্ত অঙ্গুলি আবৃত রাখা হইয়াছিল! ! হইয়া! পৃথক হয়। অতএব ডাক্তার ভায়ারা 
পরদিন এঁ অস্কুলিতে গ্যান্গ্রিন হইয়াছিল। | এবং সাধারণ গৃহস্থেরা__কার্বলিক আযসিড 
কোনও যুবকের আঙ্গুলে বেদনা! হওয়ান্-_ | প্রয়োগ করিবার পূর্বে সতর্ক হইবেন। 

কার্কবলিক লোঁসন (মৃছু প্রকৃতির ) প্রয়োগ আফিং পরিত্যাগের ওষধ । 
করা হয়। ৫1৬ দিন পরে আঙ্গুলে গ্যান্ যদি কোন ব্যক্তি আফিম সেবনের বদ- 

গ্রিন্ হইয়! অস্থি পর্যন্ত নষ্ট হুইস়্া যায়। বালক | ভ্যাস হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্ত ডাক্তারের 
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শরণাগত হন, ডাক্তার তাঁহাকে “হায়সিন | করিতে হয়। প্রত্যেক ঘন্টায় ওঁষধ সেবন 

হাইভ্রোব্রোমেড” ব্যবস্থা করিবেন। ইহা! | করান আব্তক। হায়সিনের ক্রিয়া রোগীর 
প্রয়োগ করিয়া আমি দিল্লীর কয়েকজন | দেহে প্রকাশ পাইবা মাত্র বন্ধ রাথিবে। 
আফিংখোর ভদ্রলোককে আফিম ছাড়াইয়া | যখন দেখিবে_নাড়ীর গতি মুত (প্রতি 

দিয়াছি। মিনিটে ১৫ বার) হইয়াছে, মুখমণ্ডল 

আফিম পরিত্যাগেচ্ছ ব্যক্তিকে ডাক্তার ; উজ্জণভাব ধারণ করিয়াছে, কনীনিক। 

এমন স্থানে রাখিবেন, যেন সর্বদাই তাহাকে | প্রসারিত এবং জিহবা! শুষ্ক হইয়াছে, রোগী 

দেখা চলে। এমন একটী ঘূর চাই, যে ঘরে ৃ সামান্ত প্রলাপ বকিতেছে, অথব৷ কল্পিত বস্ত 

কোনও দ্রব্যাদি থাকিবে না, অথচ ঘরটি | দর্শন করিয়া উন্মাদের মত তাহা ধরিবার ইচ্ছ! 

অন্ধকার হইবে । হায়সিন সেবনে রোগীর | প্রকাশ করিতেছে-_তখনই বুঝিবে হায়সিনের 

শরীরে উন্ম্ততার লক্ষণ উপস্থিত হইতে পারে । ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। এই সকল লক্ষণ 
চক্ষে আলোক লাগিলে উত্তেজনা আসিতে ৰ যাহাতে ৩০৪০ ঘণ্ট! পর্য্যস্ত থাকে, সেজন্য 

পারে। রোগীর কাছে একজন বিশ্বাসী-_ | অতি অন্ন মাত্রায় হায়সিন প্রয়োগ করিবে। 

স্ুশ্নধাকারীকে রাখিতে হইবে । । ইহার পরই রোগী প্ররুতিস্থ হইবে, অথচ 
হায়সিন প্রয়োগ করিবার পুর্বে আফিং আবার হায়সিন খাইতে চাঁহিবে। কিন্ত আর 

থোরের হৃৎপিগু, ফুসফুন এবং মৃত্রন্ত্ব ভাল | দিবে না। ইহার ২১ দিন পরেই রোগীর 
করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়। এ সমস্ত যন্ত্রের | অত্ন্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইবে । আফিঘেব 

কোনও পীড়া থাকিলে, প্রথমে তাহারই অভ্যাস দূর হইবে, শরীরে উৎসাহ ও বল 
চিকিৎসা করিবে । । ফিরিয়া আসিবে । 

যে দিন হায়সিন ব্যবহার করাইবে, তাহার | রোগীর প্রনাপ ও অজ্ঞানাবস্থা .দেখিয়৷ 

পূর্বদিনে__রোগীকে উষ্ণজলে স্নান করিতে ভয় করিও না। রোগী যে পর্যন্ত না সম্পূর্ণ 
বলিবে- গাঁয়ে যেন ময়লা না থাকে । তা”রপর । নিদ্রাভিভূত হইয়া! পড়ে, সে পথ্যস্ত অদ্ধ ঘণ্টা 
ধ্রিকনিন সাপফেট ছুই ঘণ্টা অন্তর ৩ বার ৃ হায়সিন প্রঙ্জোগ করিৰে। 

সেবন করাইবে। রাত্রে কা'লমেল, পডফিলিন | সর্ব্বোকৃষ্ট সংজ্ঞাহারক । 
এবং ইপিকাঁক সেবন করাইয়া ভোরের সময় ৰ অস্ত্র চিকিৎসার পূর্বে রোগীকে সংজ্ঞা 

লবণ ঘটিত জোলাপ দিবে । রক ওঁষধ প্রয়োগ করা হয়। আমার 
ইহাতে জংপিও সবল হইবে, যকৃতের | বিশ্বাস__সংজ্ঞাহারক ওষধের মধ্যে ইথিল 

ক্রিরা ভাল হইবে, শরীরস্থ সঞ্চিত দুষিত পদার্থ । ক্লোরাইড খুব ভাল। ইহাতে অল্প সময়ের 
বাহির হইয়া! যাইবে । গা+ বমি, পেটবেদনা, ূ মধ্যে কাজ হয়। রোগীকে পূর্ব হইতে 

পেটের পীড়া প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিবে না। | প্রস্তত করিয়া লইবার সময় না৷ পাইলে ইথিল 
অভিজ্ঞ এবং সাহসী চিকিৎসক ভিন্ন_- : ক্লোরাইড সর্বোৎকুষ্ট সংজ্ঞাহারক | ইহাতে 

হায়সিন প্রয়োগ বড়ই শক্ত ব্যাপার। রোগীর | ৫৬ মিনিটের মধ্যে রোগী অজ্ঞান হইয়া 

অবস্থা বুবিয়! ১ গ্রেণ মাত্রায় হায়সিন প্রয়োগ | পড়ে। পুনরায় তাহার জ্ঞান হইতে ১৭ 



২৬৮ আয়ুর্ধেদ-- চৈত্র, ১৩২৫। . [৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 
শি চে ্প  সস্প সপ আট আপ অপ | আট 

মিনিটের অধিক সময় লাগেনা । ক্লোরফরম 

ও ইথরের পরিবর্তে -ইখিন ক্লোরাইডের 
বহুল প্রচলন আবশ্তক। 

চাউল জলে অস্ত্র নিবারণ । 
অশিক্ষিত লোকদের মধ্যেও দেখিয়াছি _- 

অন্ন বা অজীর্ণ হইলে তাঁহারা আস্ত চাউল 

জন দিয়। গিলিয়া খায় । কেহ কেহ ক্ষুধা: প্রয়োগ করিওনা। অন্ন মাত্রায় দিবে। মাত্রা 

বুদ্ধিব জন্যও এরূপ করিয়া থাকে । ৫ গ্রেণের বেশী না হয়। 
এ নিয়মটা খুব ভাল। ধাহাদের অজীর্ণ  বহুমুত্র রোগে বঙ্গ প্রয়োগ । 

রোগ আছে, ক্ষুধা! ভাল হয় না তাহাব! প্রতাহ রাং নানক ধাত্ুকে কবিরাজী শাস্ত্রে “বঙ্গ 

আহারের ১ ঘণ্টা পুর্বে -৫1৭টা আন্ত চাউল বলে। বাঙের মধ্যে পদ্ম রাং উৎকৃষ্ট। ইহা! 
(না চিবাইয়া ) জল দিয়া গিলিয়া৷ খাইবেন। ভম্ম করিয়া লইতে হঘ। ভম্ম করা রাং 

ইহাতে ১$০1)৪০]।এব (আমাশয়) অভীর্ণ বহুমূত্র রোগের একটা উৎকৃষ্ট 'উষধ। আমি 

জনিত যাণতীয় পদার্থ অতি শীন্র পক্কাশম্ে উবানিয়ম প্রয়োগে তিনটা বহুমুত্র রোগীর 

নির্গত হইর। যার। আন্ত কাঁচা চা'ল-- চিকিৎসা কবি। বিশেষ কোন ফল পাই 
অজীর্ণ রোগীর পেস্ট হজম হয় না ইহা সত্য, নাই, উবানিয়ম নাইট্রেট--অতি সাবধানে 

কিন্তু এ চাল পাকাশয় ও আমাশম্নকে আভ্যন্তবিক প্রযোগ করিতে হয়। আমি 

উত্তেজিত করিয়া থাকে তাভাব ফলে বোগীর , এই তিনটা রোগীকে আহারেব পর ১ গ্রেণ 
পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি এবং ফোষ্ঠ পরিক্ষার উরানিয়ম যথেষ্ট পত্রিমাণ জলসহ মিশ্রিত 

হইয়। থাকে । করিয়া খাইতে দিতাম, প্রত্যহই ইহাদের 

এম্পাইরিণের বিষক্তিবা । প্রত্াব পরীক্ষা করিতাম। প্রস্রাবে অও 

স্তালিসিনেট অক সোড়ার মন্দ ফল দেখিয়া | লাল প্রচণ্ড হইলে তৎক্ষণাৎ ওষধ বন্ধ 

উহ্বার পরিবর্তে আজকাল এস্পাইবিণ প্রশ্লোগ । করিতাম। উানিয়নেব দোষ-_ইহাতে 

করা হইতেছে । কিন্ত এম্পাইউরিণও নির্দোষ । অণ্ড লাল বাড়ায়। কোষ্ঠবদ্ধতাও উপস্থিত 

নহে-ইহারও বিবক্রিয়। আছে। ধাতু ও; করে। 

প্রকৃতি বুঝিয়া সেই বিষক্রিয়া প্রকাশ পায়। _.. অবশেষে-_ইহাদিগকে বঙ্গভন্ম খাইতে 

এমন কি ১০ গ্রেণ মাত্রায় ২৩ বার এস্পাইরিণ দ্িই। ইহাতে বেশ সুফল ফলিয়াছিল। 
বাবহার করিয়া অনেকের দেতে বিষক্রিয়া | প্রত্যেক রোগীর খুব উপকার হইয়াছিল। 

উৎপন্ন হইতে দেখিয়াছি। “বঙ্গ” -__ রোগীর দৈহিক গুরুত্ববৃদ্ধি করে। 

কাহারও জদপিগু, কাচারও পেশী ওঁষধের মাত্রা ক্রমে ক্রমে বাড়াইলে, এ গুরুত্ব 

কাহারও বা মস্তিষ্কের স্পর্শবোধক সমস্ত ন্সায়ু ; বহুদিন স্থারী হয়। “বঙ্গ” প্রত্াবের শর্করা 
আক্রান্ত হইর! বিবক্রিয়া উপস্থিত হয়। বিষ | কমাইর়া দেয়। রোগীর উৎসাহ ও বল 
কিয়াণ পক্ষণ? সর্বত্র এক নহে । কাহাব9 : বৃদ্ধি কবে। নায়বিক বেদনা নিপাবণ কবে। 

পপ শ্পীপীসপি ০০০ 

কর্ণে প্রদাহ হয়, কাহারও মুখ ফলে, 

কাহারও প্রস্রাব সবুজ বর্ণ হয়। কাহারও 

বা শ্বাসকচ্ছ উপস্থিত হয়। কেহ বা দৌর্বল্যে 
অবসন্ন হইয়া পড়ে। কাহারওবা অনেক 

বার অধিক মাত্রায় প্রসাব হইতে থাকে । 

অতএব এম্পাইরিণ অধিক মাত্রায় হঠাৎ 

সপ চে ০০০০০০০০ 

আসপ্প পপ পপ পাস 



৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা ] ডাক্তারের ভায়েরী। ২৬৯ 
পপ সর ডি ০ 

“বঙ্গ” যক্মারোগীরও ক্ষয় নিবারণ করে, | রোগীকে মিছামিছি স্তালিসিলেট খাইয়া 

দৈহিক গুরুত্ব বাড়াইয়া দেয়। কত সহম্র। অনর্থক কষ্ট পাইতে হইত না। ছুঃখের বিষয় 

বর পূর্বে হিন্দুরা এই অপুর্ব ওষধের | ডাক্তার তাহা করিলেন না, তিনি সন্ধির 
আবিষ্কার করিয়া ছিলেন !! বঙ্গের অপুর্ব্ব | বেদনা মাত্রকেই “রিউমেটিজম্, স্থির করিয়া- 

শক্তি দেখিয়া খধিগণের চরণে কোটি কোটি | ছেন। কাজেই রোগীকে স্তালিসিলেটের 

প্রণাম করিতে ইচ্ছা হয়। | ব্যবস্থা দিয়াছেন। ফলে - স্তাঁলিসিলেট খাইয়া 

বঙ্গের গুণ পরীক্ষা করিয়া আমি নিয়- | রোগীর পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটিল। 

লিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি ;__ কিডনীর কার্ধ্য বাডিল, ক্ষুধা কমিল, (পোষণ 

বঙ্গ-_ক্ষত শুফ করে, রক্ত রোধ করে, : ক্রিয়ার বিদ্ন হইতে লাগিল, জীবনীশক্তিও 

অগুলাল সংঘত করে, প্রস্রাবের চিনী কমার, | আংশিক নষ্ট ভইয়া গেল। 
1 

দৈহিক গুকত্ব বাড়ায়, কোষ্ঠ পরিষার রাখে, | অবশ অন্ন মাত্রার স্তালিসিলেট প্রয়োগ 

ক্ষয় নিবারণ করে। । করিণে এতদূর মন্দ ফল হয় না। কিন্ধ 

মুখের ছূর্গন্ধ দূর করিবার জন্য | জাক্তার যখন টি রে সিজ, উ 
হইতেছে না, তখন তিনি অধিক মাত্রায় ইহ! 

দেশী ও বিলাতী মুষ্টিযেগ। 
প্রয়োগ করেন। ঠিক রোগ ধরা পড়ে নাই 

কুড় নামক বণিক দ্রব্যের গুড়া, জামের সি? . | _ইহা তাভাব মনেই হয় না। 
মাঁটার গুড়া, তেজপাতার গুড়া ও পাপড়ি আমার চ'খের সম্মুখে আমি এইরূপ ৫।৬টা 
খয়ের একত্র মিশাইয়! াত মাজিবে। রোগী দেখিয়াছি __ধাহাদের মন্ধিস্থলের বেদন! 

ভাকারিণ ১৫ গ্রেণ সোডাবাইকাবর । “গিউমেটিজম* আখা। পাইয়াছে। ভাক্তার 

১৫ গ্রেণ, আযাসিড শ্তালিসিনিক ৩০ গ্রেণ, | রাশি রাশি স্তালিসিলেট খাওয়াইতেছেন, অথচ 

এলকোহণ ৩ উন্দ। একত্র মিশাইয়া শিশির ূ রোগীর বেদনার তিলমাত্র উপশম হইতেছে 
মধ্যে রাখিবে। ইহাব কয়েক ফৌঁট। ১ গ্রাস জা বে বোনের রত 

জলে দিয়া, সেই জলে কুণারুচ! করিবে। হইয়া কবিরাজের হাতে পড়িতেছে। ভালও 

রোগ নিণষের ভ্রম । হইতেছে । ডাক্তারের পক্ষে অবশ্তই ইহা 

আমাঁদের কর্মক্ষেত্রে আর একটী বিভ্রাট । লজ্জার কথা! 

সম্প্রতি উপস্থিত হইয়াছে । সন্ধিস্থলে বেদনা ট্রাফিলোকোকাস, গণোকোকাস টিউবার- 

হইলেই অনেক ডাক্তার তাহাকে “বিউ- | কেল বাসিলাস এবং অন্তান্ত বছবিধ রোগের 

মেটিজম্” নামে অভিহিত করেন । সঙ্গে সঙ্গে | বীজাণু কর্তৃক সন্ধিস্থলে বেদনা হইতে পারে। 

“রিউমেটিজমের”” অমোঘ ওষধ স্তালিসিলেট এইসকলজীবান্থুর উপর স্তালিসিলেটের কোনো 

অফ সোড়া ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ডাক্তার ৷ প্রভাব নাই। সুতরাং স্তাঁলিসিলেট প্রয়োগে 

যদি একটু ধীরভাবে রোগটা পরীক্ষা করিতেন : পূর্বোক্ত.রোগ গুলিতে কোন উপকারের আশা 

তাহা হইলে হয় তসেবেদন! অন্ত পীড়। | কর! যায় না । বরং অধিক মাত্রায় স্তালিসিলেট 

বলি্না বুঝিতে পারিঠেন। মাঝে থেকে ; সেবনে রোগীর সমূহ অপকার হইয়া থাকে । 

শপসপেশিী 
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সন্প্রতি আমি একটী রোগী পাইয়াছিলাম। ! এস্স্পিরেট করিয়া যে পুয পাইলাম তাহার 

সন্ত্রান্ত মুসলমান যুবক। তীহার সন্ধিতে | 

বেদন! হওয়ায় উপযু্“পরি ৩ জন ডাক্তারের 
চিকিৎসাধীন ছিলেন। আমি পরাক্ষা করিয়! 

দেখিলাম--তাহার বেদনা “নিউমোকোকান্” 

জন্ত। সন্ধিতে পৃ হইয়াছে। ফুস্ফুস্ পরীক্ষায় 

প্রদাহেব লক্ষণ পাওয়া গেল। সন্ধির 

আবরক বিল্লীতে শ্রাব সঞ্চিত হওয়ায় গ্রদাহ 

এবং স্কীতত। দেখা দিয়াছিল। পচন দোষের 

লক্ষণও বর্তমান ছিল। জ্বর কমিত, বাড়িত। 

বর্ণ পীতাভ সবুজ, গন্ধহীন, শ্ত্রবৎ পদার্থ 
মিশ্রিত। ইহাতে নিউমোকোকাউ বর্তমান 

ছিল। 

পৃ বাহির করিয়া দিয়া লক্ষণান্ুযায়ী 
ওধষধাদি দিয়া__-আমি তাহাকে অনেকটা সুস্থ 

করি। এখন তিনি সালসা খাইতেছেন। এক- 

জন বুদ্ধ হাকিম চিকিৎসা কবিতেছেন । 

ডাঃ শ্রীজগবন্ধু গুপ্ত। 
এল্ এম এন্। 

পার 

ব্রন্ষচ্যে বালকমমাজ। 
এ ও, 

বালক স্বাস্থা বিষয়ে “আযুর্বেদে ত অনেক 

প্রবন্ধই বাহির হইক্না গেল ও সম্ভবতঃ 

ভবিষ্যতে আরও হইবে। কিন্ত “কাঁজেব 

কথাঃ, গধধের কথা, বালক রক্ষার উপায়ের 

কথ৷ এখনও ভালে! করিয়া বল! হইল না ত! 

যথা বাহান-_তথ! তিগ্লান্ন ! 

গ 
০০৩ 

এতই যখন ! 

লেখা হইয়াছে, তখন আমি আবও কতকটা | 

এ বিষয় লিখিতে চাহি, “কাছের কথা” হইবে ; 

৮ 

উৎসন্ন যাইবার সম্ভাবনা । আমবা যে আজ এত 

ভীন, দ্রণা, দলিত, ক্রিষ্ট-ক্ষি্ন,_তাহাঁব কাবণ, 

আমাদেব পূর্ব পুরুষেব বালকরক্ষার প্রতি 

ওঁদাসীন্ঠ 'ও আমাদের এখনকার ওদাসীন্য 

ভবিষাতে একটী বীর্যাহীন খর্বকায় অন্ত 

জাতিব সুচনা করিতেছ। এ বক্তৃতার 

ভাষা নহে_-এ কবিত্ব নে; এ অতি বাস্তব 

-অতি সতা কথা । ইহা আমাঁদেব বিশ্বাস 

কি না বলিতে পারি না, তবে গুঁধধের কথাও | করিতেই হইবে। কেন করিতে তইবে 

যে হইবে না--এমন নহে । 
সত্য সত্যই আধুনিক ভারতীয় বালক- 

সমাজের কথা খুব করিয়া! ভাবিবার বিষয় । 
যে অস্কুরই ভবিষাতে ফলফুলসমদ্থিত মহা" 
মহীরুহে পরিণত হয়, সে অস্কুর বড় যত্বে রক্ষিত 

হওয়া! উচিত। যে বালক ভবিষ্যতের মানুষের 
থস্ড়া, তাহাকে সাবধানে বুক্ষা না করিলে 

পরিণামের সমস্ত জাতিট! উচ্ছংলতার জন্য 

| বলিতেছি। 

আপনারা একবার সেই ধূমায়মান অতি 

অতীত হিন্দুযুগের মাঝে প্রবেশ করুন। 

সত্য বটে--সে মহিমোজ্জবল যুগের আজ বিশেষ 

কিছুই নাই--আছে বুঝি অতীত মহিমার ক্ষীণ 
ক্ষীণম্ব'তিগুলি__না, না, তাও বুঝি বিলুপ্ত 
প্রাক্স। কিন্ত তাঁর যতটুকুই আছে--তত 
টুকুই বড় পবিত্র, বড় আশাবাঞ্জক বড় সত্য ।. 
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--এত সত্য যে তাহা শুদ্ধ ভারতবাপী কেন 

সমগ্র মানবজাতির আদর্শ হইবার যোগ্য । 

আমরা সেই গুরুগন্ভীর-খবিষুগ হইতে বালক 

শিক্ষার ক্ষীয়মান আদর্শটাকে বাছিয়৷ লইতেছি। 
এ দেখুন, খষিকুল নদীর তীরে তীরে 

আশ্রম নিম্নাণ করিয়া আছেন। তীহাদের 

জীবনের সাধন, সমগ্র ইচ্ছ। শিক্ষার কার্ষ্যে-_ 

বালক শিক্ষা দ্বারা মনুয্য গঠনের কার্ষে- 

উৎসর্গাত। প্র অসংখ্য কোমলমতি বালক 
সেই কুলপতির কর্তৃত্বাধীনে সমবেত। কুল 

পতির আহার-নিদ্র নাই তাহার দিবারাত্র 
চেষ্টা-_বালকগুলি কিসে মানুষ হইয়৷ গড়িয়া 

উঠিবে_-তাহার নিয়ত লক্ষ্য-_বালকের শরীর 
ও মন যুগ্রপৎ উন্নত হইতেছে কিনা । তখন 
কার আদর্শ ছিল--বালককে চরিত্রবান 

হইতেই হইবে, "শারীরিক বলশালী হইতেই 
হইবে, মনম্বী হইতেই হইবে। বালক এই 

আদর্শকে পোষণ করিয়! গুরুগৃহের বহু বর্ষের 

সাধনার পর মানুষ হইয়া আসিয়া! গারস্থা 

জীবনে প্রবেশ করিত এবং বিবাহিত ও 

ংসারী হইয়া! ধর্ম ও অর্থ উপার্জনে মনোযোগী 

হইত। এই আশ্রমকে বলা হইত ব্রহ্ষচর্য্যা 

শ্রম--এই আচরণকে বল! হইত ব্রহ্চর্য্য। 

প্রথমতঃ ব্রাঙ্মণাদি দ্বিজাতির মধ্যে এ চর্য্যা 

সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়া ইহার এরূপ অর্থগত 

নামকরণ হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে অর্থের 

উপলক্ষণ' দ্বারা পরিবর্তনের ফলে যে কোন 

জাতির বাল্যের অধ্যয়ন শরীর রক্ষা, চরিত্র 

গঠন প্রভৃতি সংযত-শিক্ষাকে ব্রহ্মচর্য্য বল৷ 

হইত। কিন্তু আধুনিক যুগে এ অর্থের আরো 
' পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এখন ব্রহ্গচর্য্য বলিলে 
আবালবৃদ্ধবণিতার পক্ষে মাত্র বীর্য্যরক্ষা 

বুধায়। এইপ্নপ অর্থপরিবর্তনের ছুইটা 

ত্রহ্মচ্যে বালকসমাল । ৭৭১ 

চি পি টি শসা এ 

কারণ--একটা ব্রহ্গচর্ধযাশ্রমের আধুনিক সভ্য. 

তান্ন সমূলে বিলুপ্তি) আর একটা হিন্দুর ক্রমশঃ 
ধর্ম-প্রবৃত্তির অভাব ও শিক্ষা প্রণালীর পরিবর্তন। 

ব্রহ্মচর্য্কে আগে বড় ভক্তির চক্ষে দেখা হইত, 

তাই ইহার শিক্ষার জন্য চতুরাশ্র্মের একটা 
আশ্রম নির্দিষ্ট ছিল - ইহাকে ধর্মের গৌরবে 

গৌরবান্বিত করিয়া, বালকজীবনের বিবিধ 

শিক্ষার সহিত একীভূত করিয়া দেওয় 

হইয়াছিল। কিন্ত ব্রহ্মচর্যের প্রতি সে শ্রদ্ধা-_ 

সে গৌরব আক্লিকার জগতের আদর্শ নহে। 
বাধ্যধারণশিক্ষা এখন শ্লীলতার বহির্ভূত 
বিষয়। স্কুল কলেজের শিক্ষা হইতে তাই 

্রহ্মচর্য্যকে নির্বাসিত করা হইয়াছে । তাই 

বিবাহিত জীবনে পুত্রকন্ঠার পিতা হইয়াও 

আধুনিক স্কুলকলেজে অধ্যয়ন সম্ভবপর 

হইয়াছে । 

কিন্ত শ্লীলতাঁর এ আদর্শ ত আমাদিগকে 

মুগ্ধ করে না। দর্শন-বিজ্ঞান হইতে আরম্ত 

করিয়া গাড়াচালান শিক্ষা দিবার জন্ত পর্য্যস্ত 

আধুনিক যুগে বিস্ভালয় স্থগিত রহিয়াছে, কিন্ত 
এত বড় একটা শক্ত কার্যয--বাধ্যবক্ষা তাহা 

অশ্লীল বলির! প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এ শিক্ষার 

কোন স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত দূরে থাকুক, আংশিক 

বন্দোবস্ত ও নাই। শিক্ষা ভিন্ন যদি গাড়ী 

খানা চালান মানুষের পক্ষে অপস্ভব হয়, 

তবে কোমলমতি, অজ্ঞ বালকের পক্ষে এত 

বড় একটা বিরাট যন্ত্র একটা ধাধা যে এই 

মনুষ্য শরীর__তাহাকে চালান কত বেশী 

অসস্ভব। তাহার অকৃতকাধ্যতা যে কত 

স্বাভাবিক ! বালক সমাজ যে আজ বীর্ধ্য 

ক্ষয়ে শীয়মাণ--আমি বলি, সেজন্য বালকের 

বিন্দুমাত্র দোষ নাই। সেদ্োষ তাহাকে যে 

আদর্শটা আমর! দিয়াছি তাহার, সে দোষ 
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তাহার শিক্ষা-প্রণালীর, সে দৌষ সট্বব ! উপক্রম করিয়াছে । আর বিলম্ব না করিঘা 
আধুনিক প্রবীণ মন্ষ্য সমাজের সভ্যতার। | আমাদেবও ঝাপাইয়া পড়িয়া, তাহাদিগকে 

বালককে কেন আমরা অমন স্বাধীনতার ; আগুলিয়া রক্ষা কবিতে হইবে। উপদেশের 

কোলে ছাড়িগ! দিই? কেন তাহাকে সাহেব ূ দিন কাটিয়া গিয়াছে । বালক শিক্ষার অভাবে 
সাজাইয়! তৃপ্ত হই? কেন তাহাকে উগ্র | যে অধঃপতনে গা ঢালিয়া দিয়াছে, তাহাকে 
অধাদ্ট ও কুখাস্ত খাইতে দিই? কেন | শাসাইয়া আজ আর তা*র প্রতিকারের 
তাহাকে প্রতিপদে লক্ষ্য করি না। সে না সম্ভাবনা নাই। বাস্তবিকই এ বিষয়ে 
বুঝিয়া বদি কোন কুকাঁধ্য করিয়া ফেলে, তবে । তিরফ্কাব করিতে হইলে সর্বাগ্রে তিরক্ষকার 

অগ্নীলতাব ভয়ে চক্ষু চাপিয়া ন৷ থাকিয়া, কেন | কবিতে হয় আমাদের নিজেদিগকে, আমাদের 

উপদেশ দ্বারা তাহাঁব সর্বনাশ বুঝাইয়। দিয়া! ৷ অজ্ঞতাঁকে, আমার্দেরই অজ্ঞিত শিক্ষাপ্রণালী- 

তাহাকে ফিরাইক়্া আনিতে চেষ্টা কবিনা? কে, আব সর্বোপরি যে নিখিল ভারতে 

আজ আমরা সত্যসতাই বড় এক নিচ্ভুর ! পবনিবতারূপ নিদাকণ অনর্থকে আনিয়াছে__ 
সভ্যতাকে বরণ করিরা কৃতার্থ হইয়াছি। ৷ সেই চিবকালের অচেনা কিন্তু সর্ধকাজের 
জীবনমবাণেব যাহা! বিষয়াভূত__অশ্লীল বপিয়া নেতা আ'মাদেব অদৃষ্টকে | 
তাহাকে উপেক্ষা কবিয়া, আমবা বালককে--. যাহা আমাদের পক্ষে অতি গুকতব 

তথা মন্ুযাসমাজকে বিপন্ন; শ্রীগীন, ক্ষীণদেহ জীবন রক্ষাঁব নিদান-তাঙাঁকে, লজ্জার আবরণে 

করিয়া দিতেছি । ঢাকিয়। রাখিলে আব আমাদের সৌভাগ্যের 

আধুনিক বালক সমাজকে দেখিয়া চক্ষু | সম্ভাবনা নাই। তাই বালকরক্ষা বিষয়ে আজ 

ফাটিয়া জল আসে নাকি? তাঙাব শীর্ণদেহ, | সকলেই প্রকাশ্যভাবে কাজ করিতে থাকুন। 

বিকশিত দশন, প্রকটিত কণ্ঠা, নয়ন নিয়ে | ভাবিয়া দেখুন,পরের আদণ গ্রহণ,পরপদলেহন, 
নীলিমা, তাহার যক্ষ্মা, তাহার অকালবার্ধক্য | পরের থাস্ছে তৃপ্তি-_এসব যদি শীলতা ও সভ্যতা 

প্রতি দেখিয়া ভাবতের ভবিষ্যৎ কত | হয়_-তবে নিজের আদশকে পোষণ করা,__ 

অন্ধকাবময় উপলব্ধি হই বুক শুকাইয়৷ আসে | পুনরুদঘাপিত কবা, আমাব অতীত গৌরবকে 
নাকি? চাৎকাব করিরা বলিতে ইচ্ছা হয় না | ফিবাইয়৷ আন!) আমার ভুঁভকে ইচ্ছা করিয়! 

কি, যে আধুনিক সভ্যতার আদর্শ আমাদের | আমার জাতিকে বদ্ধিত করা-_নিশ্চয়ই অশ্লীলতা 
পক্ষে বড় উত্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার | নহে, পরস্ত সৃুর্য্যাপেক্ষাও ভাস্বর, গালোদক 

গরিমা, ইনার শৃঙ্খল, ইহার শিক্ষা তপোবন- অপেক্ষাও পবিত্র, স্বর্থ অপেক্ষাও ঈপ্সিত। 

বাসী ফলমৃল্লাহ্ারী সন্গাসী হিন্দুব পুত্রের এত দিনত পরের আদর্শকে বুকে-মাঁণায় 
পক্ষে চলিবেনা ৷ করিয়া রাঁখিলে, কিন্তু লাভ কি হইল? টাকায় 

বাস্তবৰিকই বালকশিক্ষার কেতন উড়াইয়৷ | একমন চাউল ছিল, এখন পাচ সের বিক্রীত 

পণে-ঘাটে বক্ততা দিবার, পত্রে পুস্তকে | হইতেছে, হস্তীর মত বলীয়ান ছিলে, আজ দশ * 

লিখিবার 'দিন বহিয়া গিয়াছে । আমাদের | মের ভার উত্তোলন করিতে বা দশমাইল পথ 

বালক আজ আসন্ন মৃত্যার কোলে বাঁপ দিতে | হাটিতে পার না, ধন্খের দ্ধীচি ছিলে, আজ 
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অথাস্তে কুখাগ্ে তোমার তৃপ্তি, সুজলা্ৃফলা, | দাড়ান ও নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন ইহার 

গিরিনদী-সমন্থিতা-ভারতভূমি স্বাস্থ্য জগতের | আন্বাদনে বিরত থাকা । নিজেকে সে বদ্ধিত 

মধ্যে আদর্শ স্থানীয় ছিল, আজ ম্যালেরিয়া, | করুক-_নিজস্বকে গ্রহণ করিতে যাইয়া যদ্দি সে 

কলেরা, প্রেগ-বসন্তের গুঁতায় লক্ষ প্রাণ | মরে-_সে মরণও লোভনীয় ও বরেণা হইবে । 

ংস হইতেছে, তুমি গৃহে অন্নাভাবে কাঁদিয়া ভারতবাসি ! আরো কি নবসুগ, নব আদর্শ, 

মরিতেছ, তোমারই ধন দেশীন্তরের সমৃদ্ধি | নব সভ্যতাকে বুকে করিয়া মরিনে ? একবার 

সম্পাদন করিতেছে । যাভাদের আদশ লইয়া | জাগো । দেখে! তোমার নিজন্ব কত উজ্জল, 

তুমি শ্বগৃহে বীর্যযক্ষয়ে অলন শক্তিহীন, তাহারাই | কত মহার্থ, কত বরণীয়। নিজেকে নিজে 
বলিষ্ঠ দেহের ও মানসিক তেজের স্পর্ঘায় | চেন, নিজেকে নিজে প্রস্থত কর, গড়িয়া! তোল। 

তোমার সম্মুখ দিয়া বিচরণ করিতেছে । | বালক ভোমার পুত্র, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা, 

যাহার আদর্শ _তাহারই পক্ষে ভাল--অন্টের | তোমার বৃদ্ধত্থের ষ্টি, তোমার জাতির ভবিব্য 

তাহা খাটে না। একটা বড় সভ্যতা একটা | আশা, তোমার গৌরবের অস্কুর। “তাহাকে 

দুর্বল জাতির পক্ষে মারাম্মক হইরা পড়ে। | তুমি সুশিক্ষা দেও, তাহাকে তুমি রক্ষা কর। 
সভ্যতার পেষণে কত জাতি যে বিলুপ্টু | তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিলে চলিবে না। 

হইয়াছে_ইতিহাসে তাহার নিদশনের ইয়ভ্তা | তা'প কি দোষ? সে তবালকই বটে, সে ষে 

নাই। ভারতবানী আজ পূর্বাপেক্ষা ঢের ভর্ববল অজ্ঞ, সে যে ছূর্বল, দে যে চঞ্চল। তাহার 

হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক সভ্যতা তাভার ভ্রম যে অবশান্তাবী। হাশীকে যদি জ্ঞানী, 
পক্ষে বড় উত্তপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, সে কিছু- | বীর, বলীয়ান, নুচরিত্র করিতে নু! পার, সে 
তেই ইহাকে হজম করিতে গারিতেছেনা। তাই | দোব বে তোমারই । এ দোষের ভুল তুমি ত 
ভারতের আবাল-বৃদ্ধ বনিতার অধঃপতন অবন্ত- | ভোগ করিবেই _-এমন কি ভবিষাতের শত 

স্তাবী হইয়া পড়িতেছে। ভারতবাসীর এখন | অনুশোচনা, অবধিরল অধধারা-_এ দোষকে 

কর্তব্য-_এ সভ্যতার গ্রাম হইতে দুরে সরিয়া : প্রক্ষাণিত করিয়া লইতে পারিবে না। 

আীসতীশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম, এ | 
দি ১৩ কস 

গর্ভিণীরোগ-চিকিৎসা । 
( মহিলাদিগের জন্ত ছড়া লিখিত ) 

স্স্পি 2৩০৩ 

শ্বেতচন্্ন, মদন ফল, 

শুলকা, চিনি, চালের জল, 

বেশ ক'রে বেটে--ছুধে ধিয়ে-- 

চৈত্র--€ | 
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গভিনীকে দাও খাওয়াইয়ে। 
প্রথম মাসের বেদনা! হ'লে 

এ মুষ্টিযোগে সুফল ফলে। 

নীলোৎপল, পাণিফল, কেগুর নিয়ে, 

চা'লের জলে নাও বাটিয়ে, 

দ্বিতীয় মাসের ব্যথ। হ'লে 

শাস্ত্রে এ যোগ খেতে বলে। 

আমলকী)কোকলা৷ ক্ষীরকাকলা 

গরম জলে বেটে--খাও ছু'বেলা, 

তৃতীয় মাসের ব্যথা যা”র 
এ যোগে নিবারণ হয় তা”র। 

ওঁধধ.জীণ হঃবে যখন, 

শালি তগুলের অন্ন খেও তখন । 

কুড়, শলুক, পদ্ম, নীপোৎপণে 

বেটে নাও চিনির জলে, 

তৃতীয় মাসে ব্যথা বড়-- 

দুধে মিশিয়ে পান কর। 

নালোৎপল, শালুক, কণ্টকাবা 

আর ছুধ সহ বাট” গোক্ষুরী, 

কিন্বা গোক্ষুর, বাল, কণ্টকারীা, 

নালোৎপল তা”য় মিশাল করি 

ছুধে বেটে পান কর, 

চতুর্থ মাসে যা'র ব্যথা বড়ঃ 

ক্ষীররকাকোলী, নীলোৎপল-_ 

সমান ক'রে বাট”৭কেবল, 

ছধ, ঘি আর মধু দিয়ে 

পাঁচ মাসের ব্যথায় দাঁও খাওয়াইয়ে। 

কিন্বা--নীলোৎপল, কাকলা সমান নিয়ে-- 
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শীতল জলে নাও বাটিয়ে-_ 

ছধে মিশিয়ে পান কর, 

পাঁচ মাসে যার ব্যথ! বড়। 

টাবালেবুর বীজ নীলোৎপল,' 

প্রিয়, চন্দন--সমান সকল 

ছুধে বেটে কর পান-- 

ছ”মাসে গর্ভিণী বদি ব্যথা পান 

পিয়ালবীজ, কিস্মিস্, খইয়ের চুড় 

ছ'মাসের ব্যথা করে দূর । 

পদ্মমূল আর শতমূলা 

ছধে বেটে খাওগে খালি, 

সাত মাসের ব্যথ! দৃব হবে, 

গর্ভ স্থির ভাব হয়ে রবে। 

কদ্বেলের মূল, খই, চিনি 

আর শুপারির মূল আনি, 

জলে বেটে সেবন কর, 

সাত মাসের ব্যথায় উপকার বড়। 

ধনে বেটে চালের জলে ' 
আট মাসের ব্যথায় খাও-- শাস্ত্রে বলে। 

কিম্বা--পলাশ পাতা! বেটে নিয়ে 

আট মাসের ব্যথায় থাও চুমুক দিয়ে। 

এরগুমূল আর কবাকল! বেটে 

ন'মাসের ব্যথাক্স খাওগে চেটে। 

পলাশবীজ, কীকলা।, ঝাটিমূল 
কাজি সহ থাও-_ন'মাসে যদি ব্যথার শূল। 

শী ও আরা, এ৪ড ওম তা 

০০০. পাস... উপ. সস 



২৭৬ আযুর্ষবেদ--চৈত্র, ১৩২৫। [৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্যা 
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নীলোৎপল, যষ্টিমধু. মুগ আর চিনি 
দশ মাসের ব্যথায় খাও--.উপকার জানি। 

পদ্মকাষ্ট, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, 
আর মৃণাল বাট” জলে শুধু। 

কিঘ্বা-_বরাহক্রান্তামূল, ক্ষীরকাকোলী 
আর নীলোৎপল, কুড় জলে গুলি” 

বেটে নিয়ে সেবন কর-- - 

এগার মাসে যার ব্যথা বড়। 

ভূ'ইকুমড়া, কাঁকোলি, ক্ষীরকাকোলি 

চিনি সহ বাট'_জলে গুলি? । 

প্রথম মাসে রক্তক্নাব হয় যার 

এই যোগ জেন ব্যবস্থা তা”র। 

আমরুল, মঞ্জিষ্ঠা, শতমূলী, 

কুষ্ণতিল বাট-_ছুধে গুলি । 

বক্তস্রাব ধা*র দ্বিতীয় মাসে-- 

খেতে বাবস্থা! দাও তাহার পাশে । 

পন্রগাছা, ক্ষীরকাকোলি, নীলোৎপল, 

অনন্তমূল বাট,__ডুধে কেবল, ্ 
তৃতীয় মাঁসে রক্ত আব হ'লে-_ 

এ যোগ খেলে স্ত্বরফল ফলে। 

গামালতা, রান্না, ৰাসুনহাটা 
অনস্থমূল, যষ্টিমধু-_-ছুধে বাটি? ।-- 
চতুর্থ মাসে রক্তআ্রাব যার 
এ যোগ সেবন ব্যবস্থা তার। 

বটাদি গাছের ছাল, শুঙ্গ পারি 

গান্ভারিফল, বৃহতী, কণ্টকারী, 

আর মুণাল নাও সকল সমান, 
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ছুর্ধে বেটে করাও পান, 

পাঁচ মাসে বস্ত আব হয়, 

এ যোগে যাষ- শাস্ত্রে কয়। 

 চাকুলে, বেড়েলা, বস্তিমধু, 

আব সজিনা, গোঙ্ষুব শুধু, 
ছুধে বেটে কব সেবন, 

ছ" মাসে বক্তত্রাব হয় নিবাবণ। 

মুণাল, পাঁণিফল, কেশুব চিনি, 

কিস্মিস্, যষ্টিমধু আনি, 

দুধে বেটে সেবন কব, 

সাত মাসে রক্তআব হ'লে বড়। 

বেল, কদবেল, আক, বৃহতী, 
সবাব মূল আৰ কণ্টকাবি নতি, 

সমান ভাগে ছুধেব সহ-_- 

আট মাসেব শ্রাবে খেতে কহ। 

গামালতা, অনন্ত মূল, ক্ষীবকাকোলী 
আর যষ্টিমধু-_ছুধে গুলি, 

ন'মাসেব শআ্াবে খেতে দাও, 

হাতে হাতে ফল দেখতে চাঁও। 

আট গুণ ছুধ, শু ঠ ছু'ভরি-_ 

জল নাও ছুধের আট গুণ করি, 

ছুধ যতটা - ততটা! শেষ, 

দশ মাসের শূল এতে বিশেষ। 

শুঠ, দেবদাক যষ্টিমধু, 

সব গুলিতে ছ” তোলা শুধু, 
ছুধ যোল তোল! আট গুণ জল, 

যোল তোলা রলে খাও কেবল. 



২৭৮ আযুর্বেবদ_ চৈত্র, ১৩২৫। (৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্য। 
স্পা শাসক াপ্পিসসাশিপশপী শপ ও আর স্প্রে স্পা ও জা | পপ ০০০ 

দশম মাসে গর্ভ শূল যা*র 

এতে উপকার সদ্যঃ তা”র। 

ভেরেওা, গোক্ষুর, কুশ, কেশে, 

মূল কেটে নাও-_সবার ঘেঁসে, 
এক একটি নাও আধ আধ ভরি, 
ছধ-_সব গুলির আট গুণ করি, 
তার আট গুণ জল-__ছুগ্ধ শেষ, 

চিনি সহ খেলে গর্ভশুল বিশেষ । 

শ্ীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্ীন। 
আরতি কত্ত সপ 

বিবিধ প্রসঙ্গ । 

৩ গু শপ শে 0 চপ 

স্বান্থ্য-শিক্ষ। ।__-অনারেবল মিঃ আই- | স্থকুমারমতি শিশুজীবনে ইহা উপলব্ধি 

ক্ষণ গত ১৯শে ফেব্রুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক | করাইবার বাবস্থা করা প্রয়োজন । সেবূপ 

সভায় এই মর্মে প্রস্তাব করিয়াছিলেন ষে “এ | ধরণের গ্রন্থ পাঠাতালিকাভূক্ত করিলে এবং 

দেশের সরকারা সাভাষ্য প্রাপ্ত ও থাস সরকারা | উপযুক্ত শিক্ষকের বক্তৃতায় সে সকল- কথা 

স্কুলকলেজ সমূহে ছাত্রগণকে স্বাস্থ্য বিষয়ের । বুঝাইবার বন্দোবস্ত করিলে, বাঙ্গালী শিশুর 

শিক্ষা দানের জন্ত বজেটে ব্যবস্থা করা হউক ।” | স্বাস্থারক্ষা কতকাংশে সিদ্ধ হইতে পাঁরে। : 

বাঙ্গালার শিক্ষাধ্যক্ষ মহাশয় ইহার উত্তরে । ইন্ফয়েঞ্তা কনফারেন্স ।__ইন্ফু, 
বলিয়াছেন,_-"স্বাস্থ্যবিষয়ক পাঠ)পুস্তক প্রায় ূ য়েঞ্জার কারণ নির্ণয় ও উহার প্রতিষেধকল্পে 

সকল স্কুলেই পড়ান হইয়া থাকে । ফল কথা ূ আগামী মার্চ মাসে ফ্রান্সের রাজধানী পারিসে 

আপনি যাহ! চাহিতেছেন, গবর্ণমেণ্ট তাহার | এক বৈঠক বসিবে। ভারত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে 
ব্যবস্থা পূর্বেই করিয়! রাখিয়াছেন।” আমর! | স্বাস্থ্যবিভাগের কমিশনার মেজর নরমান 
বলি, শুধু স্বাস্থ্যবিষয়ক পুস্তক পাঠে । হোয়াইট সম্ভবতঃ তরী বৈঠকে উপস্থিত 

শ্বভাবতঃ তরলমতি ছাত্রদিগের যতটা | থাকিবেন। 

উপকারের সম্তাবনা,_বাঙ্গালী বালকদিগের ! আয়ুর্ধেদীয়ও ইউনানী প্রদর্শনী । 
উপযোগী হাতেকলমে শিক্ষা দিলে তাহাপেক্ষ। ৷ _-গত ২০শে ফেব্রুয়ারী করাচী নগরে আযু- 

বেশী উপকারেব নাশা করা যায়। চিন্তসংঘম । বেদীয় ও ইউনানী প্রদর্শনী খুপিয়াছে। সহআ- 

ও বর্্ষ্যপার্পনই মে স্থাস্থ্রঙ্ষার মুল মন্ত্র_ | ধিক নাগরিক তী উদ্বোধনসনভান়্ উপস্থিত 



ওয় বর্ষ, পম সংখ্যা বা টা... রি... উষ্ি 

হইয়াহিলেন। দেশের লোকের ক 
চিকিৎসার প্রচার কল্পে যত মতিগতি বাঁড়িবে, 

ততই দেশের মঙ্গলের সম্ভাবনা । 

চিকিৎসকের অভাব ।---বাঙ্গালার 
লোক সংখ্যার তুলনায় এখনো চল্লিশ হাঁজার 

স্থচিকিৎসকের প্রয়োজন। চিকিৎসা-বিদ্তা 

শিক্ষার জন্য বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশে মাত্র রি 

সরকারি কলেজ ও টা স্কুল আছে । মহামান্ত । 

বঙ্গেশ্বর লর্ড রোণীন্ডশে বাহাছুর বর্ধমানে 

আর ১টা মেডিকেল স্কুল স্থাপনায় চিকিৎসকের 

'খ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছেন । সহযোগী 

হিতবাদী বলিতেছেন, ০শুধু বর্দমানে নহে, 
বঙ্গালার প্রত্যেক জেলাতেই চিকিৎস৷ বিদ্যা 

শিক্ষার স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠা কর্তব্য |” 

রা পরামর্শ যে সাধু, সে বিষয়ে সন্দেহ 

নাই। কিন্তু আমরা বলি, কলিকাতায় 

রি অষ্টাঙ্গ আমুর্ক্েদ বিদ্যালয় যে উদ্দেশ্ত 

লইয়৷ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, বাঙ্গালার কুবের 

সম্প্রদায় তাহাকে আদর্শ করিয়া বাঙ্গালার 

প্রধান প্রধান স্থানে সেইরূপ বিস্ালস্বের প্রতি- 

ঠায় প্রকৃত আমঘুর্কেদীয় চিকিৎসকগঠন 

করিতে চেষ্টা করুন না। বাঙ্গালার অর্থ 

শাপীগণ উদ্ভোগী হউন এবং গবর্ণমেণ্টকে 

সাহায্যকারী করিতে চেষ্টা করুন, ইহাতে 

স্থচিকিৎসকের সংখ্যাও বাড়িবে এবং সঙ্গে 

সঙ্গে আমঘুর্বেদও আবার মাথ! তুলিতে 

পারিবে । সহযোগী আমাদের এ প্রস্ত।ব 

সম্বন্ধেকি বলেন? 

শআরমশিল্প-বিদ্য(লয় ।_ _কাশীম- 

বিবিধ প্রসঙ্গ 

আপ পাপ. পে | পিপি উট উউটি ই 

২৭৯ 

চলিতেছে। আলোচ্য বিষয় কার্যে পরিণত 

হইলে অনেক বাঙ্গালী_ স্বাধীনভাবে অর্থো- 
পার্জনের ব্যবস্থা তে! করিতে পারিবেই, ত 

ছাড়া ইহার ফলে বাঙ্গালার স্থাস্থ্যোন্নতি হইবে 
বলিয়াও আমাদের মনে হয়। 

ইনফু,য়েপীয় মৃত্যু ।_সার শঙ্কর 
নেরার বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার প্রশ্নোত্তরে 

বলিয়াছেন, প্রায় লক্ষ ভারতবাসী 

ইনফুয়েঞজা রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। 
সাধারণতঃ নিউমোনিয়া রোগে ভারতবাসী 

অধিক আক্রান্ত হয় বলিয়া ভারতবাসীর 

ইনফুয়েঞ্ায় এত মৃত্যু হইবার কারণও তিনি 
প্'প্রসঙ্গে ব্যবস্থাপক সভায় জানাইয়াছেন। 

ফলে এ সব আলোচনা যত“হয়__ততই মঙ্গল। 

কিন্ত যাহাতে দেশবাসী ইহা হইতে রঙ্গ 
পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা কি? 

মাদক নিবারণ ।- আমেরিকা নিজ 
দেশে মদ্যের আমদানি রহিত করিয়াছেন। 

বিলাতেও মস্তপানসন্বন্ধে কঠোর বিধান 

প্রবর্তিত হইয়াছে । ভারতবাসীর--বিশেষ 

বঙ্গবাসীর মাঁদকপ্রিয়তা কিন্তু ক্রমশই বৃদ্ধি 

পাইতেছে। বাঙ্গালী এইজন্তই তো এত 

বোগজীর্ণ। 

দীর্ঘজীবন লাভের উপায় ।-__ 

সঞ্তীবনী” লিখিয়াছেন--“১৮৩৮ হইতে ১৮৫৪ 

সাল পধ্যস্ত মানুষের গড় আবু ৪০ বছর ধরা 

হইত। ১৯০৮ হইতে ১৯১৮ সালে ৫১ 

বৎসর ধরা হইতেছে । 

সার নিউম্যান মানুষের এই অন্ন আম্ুতে 

৫০ 

বাজারের মহারাজ! বাহাছুরের ব্যয়ে বাঞঙ্গালায় সন্তুষ্ট নহেন। তিনি বলেন ৫৭৬৭ বছর 

একটা শ্রম শিল্প বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠী হইয়াছে | । বয়সেই মানুষ মরিবে কেন? মানুষ স্ব 
কলিকাতাক্» এ বিষয়ের একটা কলেজ প্রতিষ্ঠার । বতঃই ১০০ বছর ব।তাহারও বেশী কেন 

জন্তও কলিকাতা-করপোরেসনে আলোচন৷ বাঁচিবে না? 



২৮০ আযুর্বেদ-_চৈত্র, ১৩২৫। [ ৩য় বর্ষ, ৭ম সংখ্য। 
শ্প্স্পীকাস্পেপসপপাথ | পপ স্পেস সপ সপ পোস্পিস্পী চিত পান আম স্পা চে পপ বন 

বৈজ্ঞানিকেরা সকলে একমত হইয়া বলিতে 

আরম্ভ করিয়াছেন যে, মানুষ যদি তাহার শরীর 

হইতে ক্ষয়কারী দ্সিনিষ ও রোগের কারণ 

বাহির করিয়! ফেলিতে পারে, তাঁহা হইলে সে 

শীপ্রীবিশুদ্ধানন্দ সরস্বতী মার ওয়ারী হাসপাতাল 
প্রতিষ্ঠার কথা আমরা পুর্বব সংখ্যায় উল্লেখ 

করিয়াছি। হাসপাতালের জন্ত ৪ লক্ষ ৪০ 

হাজার ২১৮২ টাকা চাদ পাওয়া গিয়াছে 
১০০ বছর কেন- পুর্ণ দৈহিক ও মানসিক ; শুনিলাম। এরূপ সদছুষ্ঠানের জন্য মাড়োয়ারী 

শক্তি লইয়া ৫ শত এমনকি ১০০০ বছর ূ সম্প্রদায়ের দানস্পৃহার প্রশংসা! না করিয়! 

পর্য্স্ত বীচিতে পারে । র থাকা যায় না। এ হাসপাতালের কার্ধ্য পরি- 
শিরা প্রশিরা ও গ্রস্থিগুলির মধ্যে চুণ | চালনার জন্য যে ছুইজন আযুর্ষেদীয় চিকিৎ- 

জাতীয় জিনিষ জমিয়া মানুষকে বৃদ্ধ করিয়া | সককে লওয়া হইয়াছে, তাহারা উভয়েই 
দেয়। ক্রমে দেহ কর্মের অনুপযুক্ত হয়। ৷ স্থচিকিৎসক। হাসপাতালের প্রধান চিকিৎমক 

পরিণামে মৃত্যু ঘটে । এই ক্ষয়কারী জিনিষ | নিধুক্ত হইয়াছেন--লাহোর মেডিকেল কলেজের 
দেহ হইতে বাহির করিয়া দিতে পারিলে ! অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হবমোহন মজুমদার কাব্য- 

বিজ্ঞানমতে দীর্ঘজীবন লাভে কোন বাঁধা । তীর্থ ও ২য় চিকিৎসক হইয়াছেন স্বর্গীয় 
থাকিবে না। মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ বিজয়রত্ব সেন 

দধি, ঘোল এবং আপেলফলের মধ্যে ' কবিরঞ্জন মহাণয়ের স্থযোগ্য ছাত্র শ্রীযুক্ত বিধু 

এমন জিনিষ আছে, যাতে দেহের জমাট ভূবণ সেন গুপ্ত। আমরা এই হাসপাতালের 

চুণ গলাইয়া বাহির করিয়া! দিতে পারে। ক্রমোন্নতি দেখিলে সুখী হইব। 
এইরূপ কথিত হয় যে, আদিম জনক জননী | মাদকত। নিবারণা বক্তৃতা | 

যে জীবনতরু ফল ভক্ষণ করিয়াছিলেন, এ বৃক্ষ । গত ২৬শে ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহের সৃুর্য্যকাস্ত 

আপেল গাছ। বৌদ্ধ ও হিন্দু সাধুরা এই ফল | টাউনহলে সার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ও 

খাইয়াই দীর্ঘজীবী হন!” শরধুক্ত জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী মাদক দ্রব্য ব্যবহারের 
এখনকার বাঙ্গালীরা এ সকল বোঝেনা বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। মধ্যে মধ্যে 

বলিয়াই তে৷ বাঞ্গাপীর এত ছুঃখ। বাঙ্গালার স্থানে স্থানে এরূপ বক্ত.তায় দেশের 

মাড়োয়ারী হাসপাতাল ।-_মাড়োয়ারী উপকারের সম্ভীবনা। 

সম্প্রদায়ের চেষ্টা ও অর্থব্যয়ে কপিকাত। সহরে 



আম়ুরের্বদ;”-বিজ্ঞাপন | ১ 

গ্রাহকদিশের, প্রতি সবিনয় নিষেদন-_ 
“বাযুর্ষেদেশ্র তৃতীয় বর্ধের ৮ম সংখ্যা চলিতেছে । বাঁহাদিগের নিকট হইতে এখন 

পরয্যত্ত ইহার "মূল্য পাওয়া বায় নাই, তইগুদের সূক্রেরেউ-লামে আমর! তিঃ পিঃ করিতেছি । 
সকলেই ভিঃ পিঃ গ্রহণে আপনাঁপন মূল্য দান ছর:৯হাই বিনীত প্রার্থনা। 

গ্রাহকবর্ই “পত্রিকার ভীবন। আমাদের সহৃদয় গ্রাহকবর্গ এ কথ! স্মরণ রাখেন--ইহাই 
আমাদের সকরুগ প্রীর্থন! । কার্ধগাধাক্ষ। 

বৈশাখের সুচী । 
বিষয় লেখকের নাম পৃষ্ঠা 

১। নববর্ষ-_শ্রীবুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন **" রা ২৮১ 
২। বালকরক্ষা--উসতীশচন্দ্র রার চট্রোপাধ্যার, বি, এল, ২৮২ 

৩। পঞ্চবর্ধ ্ সতত ০০০ ২৯০ 

৪। স্বাস্থ্যরক্ষা হিন্দুধর্মের বিধি নিষেধ-_শ্রীরাজেক্্রকুমীর মঞ্জুমদার ... ২৯৫ 
৫। দর্শনেক্রিয়-বিবরগর-_শ্রীহরমোহন মভুমর্দার কবিভূষণ * ১০" ২৯৯ 
৬। ্বীস্থ্যতত্বে বৈধব্য ধর্ম - শ্ীনলিনী নাথ মজুম্ধান্পী ** '- ৬০৫ 

৭। সেকাল ও একাল-__্ীসতীশচন্দর বন্দোপাধ্যায় এম্, এ, ৮, ৩৯৮ 
৮। চরকোক্ত পঞ্চকর্্ম সাধন- শ্রীরাসবিহাঁরী রা কবিকস্কন ** ৩১২ 

,৯। খমুর্বেদে ওলাউিঠা-_উ্সক্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন ৩১৩ 

১*। আবার--শ্রীচণ্ীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় - এ ৩১৬ 

১১। বিবিধ প্রসঙ্গ” .*" দ্য বং ৩১৭ 

১২। সমালোচনা ক ৩২০ 

জিডি 

“আযুর্বেদে”র নিয়মাবলী । 
"আযুর্ব্েদের” অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাণুল 

সহ এ+%*। মাসের প্রথম সপ্তাহে ইহ প্রকাশিত 
হয়। ফেহ ফোনো মাসের 'কাগজ' না। পাইলে 
নেই মাসের মধ্যে সংবাদ দিবেন, নতুবন্টিিরায় মুলা 

দিপ্ন। সেই সংখ্যা লহতে হইবে। 
আব্বিনে ইবায় বর্ধ।রপ্ত, এক্সক্ট যখনই ইহার 

গ্রাহক হউন, অভিনর্থের দান হইতে ইহা কঠৃতে 
হইবে। হানার ররারা রাত 
রা ৬প লিখি হলে বাহক 

নগরে উল্লেখ করিতে হয়,, ধু (ঢু পত্জের কোনে! 
কার্ধা হয়মা। রি রি 

প্রবন্ধ ফোখকগণ কাগজের এক পৃষ্ঠায়, পরিষ্কার 
অক্ষরে লিখিয়া পাঠাইধেন) ডাক টিকিট না! 
পঃ$।ইঃল খ্বমনোনীত পরব সঞ্চল ফেরৎ দৈওয। 
হয় না। 

বিজ্ঞ।পন দিবার নিয়ম 1--এক বৎসরের চুজিতে 
১ পৃষ্ঠা ৮১ অর্ধ পৃষ্ঠ। ৪৪* সিকি পৃষ্ঠা ২৮ এবং 
অষ্টংশ পৃষ্ঠা ৯৭ টাঁকা। কতারের় বিজ।পনে প্রতি 
পেজে ১০ টাকা! । 

' কবিরীজ গ্রিস রায় কবিরত্র 
কার্য্যাধ্যক্ষ। 



হ্ াসুর্ব্বেদ,-বিজ্ঞাপন। 
০০--০০০০০০০১০ 

০ ০০০১১১১ (উপ এ পিকনিকের ০ 

গণপ্প নাহিত্যে অভিনব সফি । 
সম্পূর্ণ নূতন ধরণের চিত্তহারী গল্পপুস্তক 

সত্র মা। 
পদময়ন্তীর কথা” রচযুত্রী শ্রীমতী চারুবাল। সরম্বতী প্রণাত।-- 

ভূমিকায় “ভু-প্রদক্ষিণ” প্রণেত৷ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় লিখিয়াছেন £_ 

“আমাদের অস্তঃপুরের মা-লক্ষমীরা যদি নির্বিশেষে সকল রকমের গল্পই গলাধঃকরণ ন৷ 

করিয়। এই শ্রেণীর পক্ষপাতিনী হয়েম, তাহা 'হুইলে দেশের মঙ্গল হইবে, এবং গল্প 
সাহিত্যে বিপদগামিনী গতি ক্রমে সপথে ফিরিবে। ইংরাজী বাঙ্গালা অনেক গল্প পড়িয়াছি। 
কোন কোন স্থলে চক্ষের জলও ফেলিতে হইয়াছে । পরন্ত সতুর ম! পাঠ করিতে বসিয়া 

স্থানে স্থানে _বিশেষ শেষকালে যেভাবে অশ্রবিসর্জন করিতে হইল, তাহা! এক নুতন ধরণের । 

সতুরমার জীবনগ্রস্থ ষে প্রণালীতে লেখা হইয়াছে, তাহার অভিনবতা অতি উপাদের, 

সতুর মাকে বা বীণার বিবাহ যে তুলিতে আক! হইয়াছে, সে তুলি নিপুণতার সহিত ব্যবহার 
কর! যে সে চিত্রকরের কাজ নয়, শেষকালে যে রংটুকু ফলান হইয়াছে. তাহা 'অতি স্থন্দব, 
অতি উজ্জল এবং করুণরসাত্মক হইয়া অতীব মধুর, এ তুলিতে পুষ্চন্দন বর্ষিত হউক) 
অন্তু গল্পগুলিও বেশ সুখপাঠ্য 1” 

“মানসী ও মন্্বাণী” বলিয়াছেন, 
বহিখানি পাঠ করিয়া দেখিলাম, সব গর্পগুলিই মনোরম হুইয়াছে। স্থানে স্থানে অশ্রু- 

বিসর্জন না করিয়! থাকিতে পারি নাই। নব্হূর্গা বা সতুরমার চরিত্র লেখিকা যেভাবে 
ও যে আদর্শে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা দেবী চরিত্র বলিলেও অততযুত্তিৎ হয় না। সতুর মার 
চরিত্রে এন্কত্রী আমাদিগকে অমূল্য শিক্ষালাভের সৌজন্য ও সুযোগ দান করিয়াছেন । 
্ন্থবর্ণিত অপরাপর চরিব্রগুলিও বেশ স্বাভাবিক এবং চিত্তাকর্ষক হইয়াছে । 

উদ্বোধন বলিয়াছেন *-- 
এই পুস্তকের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পন্ধ, একটি মধুর পবিত্র সংবত ভাব'। এইটাই বিশেষভাবে 

উল্লেখযোগ্য ও উপভোগ্য । পড়িলে লেখিকার প্রতি শ্রদ্ধার উদয় হয়। আমরা আশা! করি, 

“সতুর মা” পাঠক সমাজের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে। 

ভাল এ্যান্টিক কাগজে পরিপাটি ছাপা । সোণার জলে নাম লেখা, ভাল কাপড়ে 
চিত্তাকর্ষক বীধাই। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজী ২০৮ পৃষ্ঠা, মুল্য ১০ মাত্র । 

প্রকাশকের নিকট ও প্রধান প্রধান, পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য 
প্রকাশক- ঞ্অনাথনাথ মুখোপাধ্যায় । 

৫০ন্ং বাগবাজার গ্রীট ও ১১নং ক্লাইভ' রো,কলিকাত। । 



আয়ুর্বেেদ,--বিজ্ঞাপন। ত 

দাশ গুপ্ত এণ্ড কোম্পানী। 
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক 

৫৪1৩ কলেজ স্ত্রীট, কলিকাতা । 
আমর! সকল প্রকার পুস্তক সরবরাহ করিয়া থাকি। বর্ণপরিচগ্ন হইতে “এম* ঞ” ও 

"“ল” ক্লাল পর্য্যন্ত ইংরাজি বাঙ্গলা সকল রকম পুস্তক বিজ্রয়ার্থ আমাদের দোকানে আছে। 
বাঙ্গালা নভেল, নাটক, গল্পের বই, বালকগণকে পারিভোধিক দিবার মত ছবির বই, ইংরাজি 

সকল প্রকার প্রসিদ্ধ পুস্তক, ম্যাপ, গ্লোব, এটলাস্; ডিকৃশনারি ্রচ্থতি শিক্ষার্থী লোকেব 

উীয়োজদীয় সকল পুস্তক-_স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক, রামারণ, মহাভারত, উপন্তাস ইত্যাদি সকল প্রকার 

পুস্তক বিক্রয়ার্থ আছে। 

মূল সংস্কৃত গ্রন্থের অন্ুবাদ লগ্ডন, জন্মানি ও আমেরিক হইতে আনাইয়া৷ দেওয়। হর । 
ডাক্তারী পুস্তক ও যন্ত্রাদদ আমরা বিলাত হইতে আনিয়া থাকি । এক স্থান হইতে সকল 

প্রকার পুস্তক পাইবার এমন স্যোগ আর কোথাও নাই, দর সর্ধত্র হইতে সুলভ, মফন্বলের 
অর্ডার সমত্বে পাঠান হ। চিঠি পিখিলে বিনা মুল্যে ক্যাটালগ প্রেরণ করা হয়। 

বর্তমান যুগের বঙ্গভাষায় উৎকৃষ্ট পুস্তকাবলী । 
১। মেঘনাদ বধ কাব্য ১৮:১২) ১২। গৃহপ্রী (দীমেশ্ভ্দ্র সেন) ... ১০ 
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৩। প্রহলাদ ১১:0০ ১৪! অষ্টক (নিকুপমা ) .** ০ 

৪ মাঁসীম! ৮৮1৮০ [১৫। অন্নপূার মন্দির (এ) ** ১1০ 
৫। কাহিনীসাগর (কথা প্রবিৎ ১৬। মন্ত্রশক্তি (এ) ** ১০ 

সাগরের বঙ্গানুবাদ ) ১১0৮০ | ১৭ পোষ্যপুজ্র, (শর) .*. ১৭৭ 

১। দ্রত্তা (শরৎ চট্টোপাধ্যায়) *** ২1০ | ১৮1 গোরা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ) ২1০ 

৭। চরিত্র হীন (এ) ৮ ৮ 1 ১৯।  নবীনসেনের গ্রস্থাবলী (সমগ্র) ৫২ 

৮। জ্বামী (ও) "১২1 ২৭ । শরীক প্রসন্ন সেনের গীতা। 

৯। গ্রীকান্ত (প্র) 7 **. সাং (নুতন সংস্করণ ), রর 
১০। বৈকুষ্ঠের উইল ** ২২1 ২১। গীতায় ঈশ্বরবাদ (হীরেন্ত্রনাথ দত্ত) ১০ 
১১। গান (ডি, এল, রায়) -** ২২ /২২। উপনিষদের ব্রহ্মত তব (এ) *** ৯৭ 

৩ 69710017901 0190181 7১9053 200 19 1300103 &1 

80090 ০ ৪০৫]. %৪ ৪০01) 8৪ [)0101181)90--- 

0819" 800. 1150. 01895 ৪796000, 0£ 79010106 ৪ ড০1৪)৩৯ 

[199 28 8৪. 8০6) 00 066760. ৪৮ £৪. 70/- 0017. 
চন রর খত 



কলিকাতীয় মহ! হৈরৈ কাণ্ড। 
ভীষণ প্রতিঘন্দিতা ! ভীষণ প্রতিদ্বন্বিতা ৷ 

একদিকে গিনিস্বর্ণ অন্যদিকে “মায়াপুরি মেটেল।৮, 

ভর ব্যয়ে গিমির স্তন “চিরষ্থারী রং বিশিষ্ট “মায়াপুরি মে্্িলের” 

গহনা গৃহিণীকে উপহার দিয়া তৃপ্ত হউন, সকল সাধ পুর্ণ হইবে। 

আধুনিক আবিষ্কৃত সকল প্রকাঁৰ গহনার চিত্র সম্বলিত ক্যাটালগ একখানি 

কার্ড লিখিয়া গ্রহণ করুন ও 

সম্পাদক, উকিল, জমিদীর, ব্যারিষ্টার প্রভৃতির প্রশংসাপত্র পাঠ করুন। 

তারতেব অদ্বিতীয় আবিষ্কাব পমায়াপুরি মেটেলের” সেই চুড়ি 

২৭ বৎসরের পরীক্ষার ফলে বাজারে বাহির হইয়াছে। 
“মায়াপুরি মেটেলের” গহন! গভর্ণমেন্ট হইতে রেজেম্টারি কর! 

ল্্লনা নোহাশ চুড়ি। 

রিতা রা 

টউ5£ সু টু 

টি ২ ১১ 
টি ৪5৬) রে ডু 2 

ররর রর 
টু রর নু ধু টু ্ ৪ পু 

টি নু ঢ ১ চট ী 
ঢু ড় রট ৬7 

টে র্ রি ্ট ড় 

খটী গিনি ন্বর্ণের ন্যায় ইহ! পাঁলিশ'ও নুদৃশ্ত কারুকার্য বিশিষ্ট । 

মূল্য ৪২ টীকা, (প্রতি সেট ৯৮ গাছা) মফঃস্বলে মাশুলাদি।%০ আনা । 

বিনামূল্যে 

লীভের কথা । 
( উপদেশ পূর্ণ অপূর্ব গল্পের বই ) 

ইহা পাঠ করুন, বিশেষ লাভ হইবে ! যিনি ৪ খান
ি গ্রামের ৪ জন ভত্রলোকের 

নীম ধাম পরিষ্কার ভাবে লিখিয়া পাঠাইবেন, তাহাকে বিনামুল্যে
 ও মাশুলে ১ খানি 

উপহার পাঠান হইবে | 
একমাত্র প্রাপ্তিস্থান-_- 

এইচ, ব্যানাজ্জি এণ্ড কোং, 



আমুর্ররোদ 
মানিকপত্র ও সমালোচক । 

৫ শপ পা পপ উপ শিপ ৫ 

৩য় বধ । ] বঙ্গাব্দ ১৩২৬--বৈশাখ । ৮ম সংখ্য। | 
পেশ শশী শপ | পাশা পি জপ চা. 

২ পাপ | শপ 

নববর্ষ । 
শপ পাস এটি €টে ০ সপ 

আবার গাহি গান, আবার তুলিব তান, 
তব শুভ আগমনে ওগো নববধ, 

আবার আমার মুখে ফুটিয়াছে হর্ষ । 

হৃদয়ে নাহিক বল, চক্ষু ছু”টি ছল ছল, 

রোগে জীর্ণ তনু খানি-_বদন মলিন, 

তবু প্রদানিছ স্থখ, বরষ নবীন ! 

অতীত চলিয়া গেছে, কিন্ত্র বড় ব্যথা! দেছে, 

-_-কোটী কোটা বিশ্ববাসী করিয়াছে গ্রাস, 
স্মরণে এখনে। যেন উঠিতেছে ত্রাস। 

তোমারে পাইয়া তাই, সব যেন ভুলে যাই, 

--তাই আজি ভাবিতেছি তব আগমনে 

শান্তি বুঝি উঠিবে গো এ বিশ্বভবনে । 

অন্তরের দাগা গুলি বল গো কেমনে ভুলি ? 

তুমিই বা কি করিবে-_কে ৰলিতে পারে £ 
তবু আশা-_তুমি বুঝি রাখিবে ধরারে । 



৮২ আয়ুর্বেদ-__বৈশাখ, ১৩২৬। [৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 
ভি সপন লক ০ 

নিবেদন আজি তাই, শাস্তি টুকু যাতে পাই-_ 

হে নৃতন, কর তুমি তা'রি আয়োজন, 

বিশ্বের ফুটায়ে দাও নৃতন নয়ন । 

ধরমে করিয়া ভর্ বিশ্ববাসী নিরন্তর 

কম্মগতপ্রাণ হোক-_-এই অভিলাষ, 

হে নৃতন, তুমি কি গে! পৃবাইবে আশ ? 

হিন্দুর হিন্দত্ব রাখি” পাপের মুরতি আকি'__- 

যদি তুমি দেখাইতে পারগো৷ আবার, 

নির্বব্যাধি--দীর্থায়ু লাভ হইবে সবার। 

পাপে তাপ- তাপে রোগ, আধিব্যাধি তারি ভোগ 

_-এই কথ বিশ্ববাসী বুঝিবে যখন 

চির শান্তি বিশ্বমাঝে বহিবে তখন । 

ীসত্যচরণ জসেনগুগু কবিরগ্ুন । 

বালক রক্ষা । 

সকল লোকই সর্ধছুঃখ নিবৃত্তি ও পরমা- 

ননদ প্রাপ্তির জন্য ইচ্ছা করিয়! থাকে । ছুঃখ 

কেহ চায় না, সকলেই সুখ চায়, সকলেই 

আনন্দে থাকিতে চান্ন । তবে হঃখ আসে 

কেন? হুঃখের কারণ পাপ, আর সখের কারণ 

পুণ্য। পাপকে হুঃখের কারণ জানিয়াও 

লোকে পাপ হইতে বিরত হয় না। জগতের 

সকল উন্নতির মূলে লোকের ছুঃখ-নিবৃত্তি ও 

সুখপ্রাপ্তির ইচ্ছ৷ নিহিত আছে । এই উন্নতি 

বাস্তবিক সাংসারিক উন্নতি নয়। সাধারণতঃ 
লোকে সাংসারিক উন্নতিকেই উদ্নতি বলে, কিন্ধ 

তাহা অসাব ও ক্ষণবিধবংসী। মনুষ্যত্ব লাভ 

করিয়া আমাদের স্বত্ব লাভ করিতে হইবে। 

স্থব হইতে পাবিলে তবে আমর! সেইকািযুঃর 
পরমপদ দর্শন করিতে পাইব। সেই বিষুণর 

পরমপদ দর্শনে পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে এবং 
সদ সেই দর্শন ও আনন্দ হইতে মোক্ষানন্দ 
প্রাপ্ত হওয়া যাইবে । সেই পরমপদ বা 

পরমধামকে প্রাপ্ত হইলে আর জন্মমরণ 
প্রবাহোৎক্ষিপ্ত সংসার-সাগরে ভাসিয়া অসহা 

যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। যেমন মন্ুষ্য- 
দেহ সর্ব ছুঃখের মূল, তেমনি আবার এই দেহ 



ওয় বর্ষ, ৮ম লংখ্যা ] বালক রক্ষ।' ৷ ২৮৩ 

দ্বারা আমরা! মুক্তি ও পরমানন্দ লাভ করিতে 

সমর্থ হই'। সেই জন্ত এই'দেইটা নুস্থ ও 

সবল রাখিতে হইবে। শরীর নীরোগ ও সবল 

না হইলে সেই আত্মাকে জানিবার উপার় নাই। 

শ্রতি বলেন “নাক়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ ৷ এই 
বণ-_শারীরবল ও মানসবল-_উভয়বিধ। শরীরে 

বল না থাকিলে আমর! সংসারে কত প্রকারে 

লাঞ্চিত হই তাহা সকলে জানেন, সেইজন্য 

পে সব কথার এখানে উল্লেখ করা 

নিম্প্রয়োজন ।__এই সংসারের জাবন সংগ্রামে 

যেমন শরীরের বলের আবশ্তক, তেমনি মানসিক 

বলের আবশ্তক । আবার এই ছইপ্রকার বল 

পরস্পর পরম্পরের সাপেক্ষ । শরীরে বল 

থাকিলে মনে বলহয়; মনের বল হইলে শরীরে 

বল হয়। প্রথম কার্য আমাদের শরীরকে 

নীরোগ রাখা তাহার পর শারীরিক ও মানসিক 
বল সংগ্রহ করা । আজকাল আমারদের ভারত- 

বাসীর যে অবনতি হইয়াছে ও আরও তীব্র 
গতিতে যে অবনতি হইতৈছে, তাহাতে ভারতের 

ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারময়। অনেক মহা- 

পুরুষ, সাধু ও স্বার্থত্যাগী ব্যক্তি আমাদের 
উন্নতির জন্য অনেক চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু 

কিছুই হইতেছে না। সমাজের মেই যথেচ্ছা- 

চারিতা, সেই বিলাস-ব্যসন, সেই ঈশ্বর- 

পরাক্মুখতা, সেই ধর্মকে ছাড়িয়া অধর্দকে 

অবলম্বন, সেই দয়াধন্্ ত্যাগ,আর কত 

বলিব ?_-মানুষের দেবত্ব লাভের চেষ্টা ত 

নাই-ই, তাহার উপর যেটুকু মনুষ্যত্ব লইয়া 

জন্মগ্রহণ করিয়াছি--সেট্কুও হারাইতে 
বসিয়াছি। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলধারা নানাশ্থান 
হইতে আসিক্স! মিলিত হইয়! বা বৃহৎ নদীতে 

মিলিত হুইয়! তাহার জলের শ্োতঃ বৃদ্ধি পূর্ববক 
যখন প্রবল বেগ ধারণ করে, তখন সে 

চি এগার টিপার... পপ 

বেগের গতি ফিরান অসম্ভব । আমাদের 

সমাজের অবস্থা তাহাই ঘটিয়াছে। অধঃ- 

পতনের মুলকারণসকল সমাজের অস্থি- 
মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে ও যেরূপ অলর্কবিষ 

বর্তমান আছে কিন! বুঝা যায় না__কিন্তু যখন 

প্রসর্পিত হইয়! প্রকাশ পায়, তখন আর সে 
বিষ হইতে আম্মরক্ষার উপায় থাকে না। 

আমাদেবও তাহাই ঘটায় পাধু মহাম্বাদের 

সকল উগ্ভম বার্থ হইয়৷ যাইতেছে । এখন 
এই প্রবল আোতের প্রতিচেষ্টা বিফল দেখিয়া 

নিরস্ত হইলে আরও সর্বনাশ । আগ সময় 

নষ্ট করিলে আবও ভীষণ বিপা। সেইজন্ত 
সকলেই জাগরিত হউন । সকলে ক্ষুদ্র ক্ষ 

জলধারার দিকে দৃষ্টি করিয়া! তাহার পবিত্রতা 
রক্ষণে ষয্ববান হউন। আমাদের ঝাঁলকেবা 

যাহাতে এপনও আম্মরক্ষার উপায় করিতে 

পারে- আমাদিগকে সে চেষ্টা করিতে হইবে। 

আমরা বালকদ্দিগের বিগ্যাশিক্ষার জন্য যেরূপ 

চেষ্টা করিয়! থাকি, তাহাদের রক্ষা সম্বন্ধে সেরূপ 

কিছুই করিতেছি না। আমাঁদব বালকেরা 

যে প্রকাব অবনতির মুখে চলিতেছে, তাহাতে 

কিন্তু আর রক্ষা না করিলে কোনো উপায় নাই। 

এসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত সতাচরণ সেনগুপ্ঠট কাঁবরঞ্জন 
মহাশয় বিশেষ চেষ্টিত ও আযুর্ববেদে এসম্বন্ধে 

বিশেব তীব্রভাবে সমালোচনা করিয়া-_ 

আমাদের -সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা 

করিতেছেন, কিন্তু সকল চেষ্টা বিফল হইতেছে 

বলিয়া মনে হয়। আমাদের প্রগাঢ় নিদ্রা 

ভাঙ্গাইতে কেহই সক্ষম হইতেছেন না। এখন 

এই নিদ্রা ভাঙ্গার উপায় রুবিরঞ্জন মহাশয় 

একট! কিছু স্থির,করিয়া সে বিষয়ে লিখুন। 

সমাজের এই প্রকার উপেক্ষা ভাব দেখিয়া 

কিছু লিখিতে গেলে হতাশের ঘোরাদ্ধকাব দৃষ্টি- 
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শক্তিলোপ করে, কলম ধরিতে গেলে হাতে 

বল আসে না, কিন্তু কবিরঞ্জন মহাশয়ও 

ছাড়িবার লোক নন। আযঘুর্বেদে লিখিবার 

জন্য তাহার বড়ই ইচ্ছ!। সেই জন্য আবার 

নিরাশার কিছু স্থির করিয়া তাহার অতিপ্রির 
বিষয় বালক রক্ষা! সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ লেখা 

হইল। বালকদের রক্ষা করিলে তবে আমাদের 
ংশরক্ষা! হইবে, আর্ধজাতি ভারতবর্ষে থাকিবে, 

আধ্যধর্ম ও ব্রহ্গবিদা। ভারত হইতে লোপু 

পাইবে না। নতুবা কি যে হইবে তাহা 
ভাবিয়া আর কুলকিনারা! পাওয়া যায় না। 
বাহাদিগকে, বালকদের রক্ষা করিতে অনুরোধ 

করা যাইবে, তাহারাই এইরূপভাবে শিক্ষিত 

ষে, তাহারা তাহাদের শিক্ষা বা উদাহরণ ছার! 

যে কিছু, করিতে পারিবেন,তাহার আশা আদে। 
করা যায় না। 

পূর্ববে বল! হইয়াছে__মনুষ্যমাত্রের চেষ্টা 
সর্বছঃখ নিবৃত্তি ও পরমানন্দ লাভ। এই 
লাভ কেবল নিজের হইলেই হইল না। পরি 

বারের সকলেই যাহাতে এই লাভে লাভবান্ 
হন-সতাহার চেষ্টা কর! সমানভাবে কর্তব্য | 

কারণ হয়ত আমি নিজেকে কোন প্রকারে ব্খী 

করিলাম, নিজে সুস্থ ও রোগহীন হইলাম. কিন্তু 
যদি আমার পুত্র, কন্তা, ভ্রাতা, ভগ্মী প্রভৃতি 

কেহ ছুঃখ পায় বা! রোগগ্রস্ত হয়, তবে 
আমার শাস্তি কোথায় ? তাহাদের. রোগ-কষ্ট 

প্রভৃতি আমাকেও কাতর করিয়া ফেলিবে। 

আমরা সংসারে বড়ই স্থার্থপর" নিস্বার্থভাবে 

চলেন--এমন লোক খুবই বিরল। 
“আত্মানং সততং রক্ষেৎত আমরা তাহাও 

করি না। সামান্ত সুখের লালসায় আমরা 

আত্মাকে চিনিতে, জানিতে চেষ্টা না করিয়! 

যথার্থবূপে আন্হস্তা হই। আমাদের বখার্থ 

৩ সপ ক সস আট 

মঙ্গল কিসে হয়--তাহা আমরা একবারও ভাবি 

না । মানিয়া লইলাম যে, আমরা নিজের উন্নতি 
যাহাকে বলে-_-তাহার চেষ্টা করি, নিজ সুখের 

ইচ্ছ। করি। কিস্তফেবল তাহা করিলেইত 
হইল ন1। পণ্ড পক্ষীরও জ্ঞান আছে, তাহারাও 

মানুষের মত সন্তানাদি পালন করে। কিন্ত 

এবিষয়ে তাহারা মন্ুুযা অপেক্ষা উচ্চতর । কেন 

না, তাহারা লোত বা প্রত্যুপকারের আশায় 

সম্তান পালন করে না, মানুষ তাই করে। এ 

বিষয়ে পশুপক্ষমী অপেক্ষা মন্ুষ্যকে নিয়স্তরে 

দেখিয়া! মেধস্ মুনি ছুঃথ করিয়া বলিয়াছেন, 

“্তভানিনো মনুজা সতাং কিন্তু তে নহি 

কেবলম্। 

যতো' হি জ্ঞানিনঃ সর্বে পশুপক্ষি মুগাদয়ঃ ॥ 

জ্ঞীনঞ্চ তন্মনুষ্যানাং যৎ তেষাং মুগপক্ষিণাম্। 

মনুষ্যানাঞ্চ যৎ তেষাং তুল্যমন্যৎ তথোভয়োঃ ॥ 

জ্ঞানেহপি সতিপশ্ঠৈতাম্ পতগঞ্চাবচঞ্চুষু। 

কণ মোক্ষাদ্ৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা ॥ 

মানুষা মনুজব্যাঘ্ব সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি। 
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্তসি ॥ 

তোমরা আপনাকে যে ভাবে জ্ঞানী বলিয়া 

মনে করিতেছ, সেইভাবে জ্ঞানী অর্থাৎ বিষয়- 

রাজ্যের জ্ঞানসম্পন্ন মন্থুষ্যমাত্রই হইয়া থাকে । 
একথা সত্য-_-কেবল মনুষ্য কেন- পণ্ড, পক্ষী, 

মুগ প্রভৃতিরাও বিষয়ের উপলব্ধি করিয়া! থাকে, 
স্থতরাং ভাহাদিগকেও জ্ঞানী বলা যায়। এই- 

রূপে মন্ুষ্যের যেরূপ জ্ঞান আছে, পণ্ড পক্ষী- 
দেরও সেই জ্ঞান আছে, আবার পশুপক্ষীদের 

যে জ্ঞান আছে, মনুষাদেরও সেই জ্ঞান আছে 
অর্থাৎ আহার বিহারাদি বাহা বিষয়ে মানুষ ও 

পশুপক্ষী সকলেই একপ্রকার জ্ঞানবিশিষ্ট। 
তথাপি প্র দেখ জ্ঞানসন্বেও পক্ষীর! নিজে 

ক্ষুধায় পীড়িত হইয়াও মোহবশতঃ আদর সহ- 
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কারে ততুলাদির কণা সমস্ত শাবকিগের 

চঞ্চুতে প্রদ্দান করিতেছে । হে মন্ুজব্যাত্র ! 

তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না-মগ্ষ্যগণ 

চরমকালে প্রত্যুপকারলুন্ধ হুইয়৷ পুত্রাদির 

প্রতি স্নেহযুক্ত হইয়া! থাকে |» 

যে কারণেই হউক, ফল কথা, আমরা 

আতমবৈধণ! ও পুত্রৈষণা দ্বারা সংসারসুখ অন্টেষণ 
করি। আত্মাকে ভাল বাসি বলিয়া আত্মার সুখ 

পুত্রাদি বারা হইবে ইহাই ভাবি, কিন্তু আমরা 
আজকাল সংসারে যেরূপ আচরণ করিতেছি-_ 

তাহাতে আমর! আত্মাকেও যথার্থ ভালবাসিনা, 

পুত্রাদিকেও যথার্থ ভাল বাসিনা, বিষয়-সুখের 

লালসায় উদ্তান্ত হইয়া কেবল গরলভক্ষণ 

করিয়া আত্মহা হইতেছি ও সেই সঙ্গে সঙ্গে 
পুত্রহাও হইতেছি--এবিষযয় ওরিয়েপ্টাল্ 

সেমিনারিতে পারিতোষিক বিতরণ কালে হাই- 
কোর্টের মহামান্য জজ. খষিতুল্য সার জন 
উড্রফ. যাহা বলিয়াছেন,_যাহা ৬ই মার্চ 
তারিখের অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত 

হইয়াছে তাহা সকলেরই পাঠ্য । তিনি ছুঃখ 

করিয়া বলিয়াছেন যে, যে পিতা পুত্রকে যথার্থ 

উন্নতি বিষয়ক শিক্ষা দিবেন, তিনিই আধুনিক 
শিক্ষায় বিরুতমনা, সে অবস্থায় তিনি পুত্রের 

শিক্ষা কি প্রকারে প্রদান করিবেন? 
এ সম্বন্ধে তিনি আরও বলিয়াছেন ষে, 

মুসলমানেরা! এ বিষয়ে অনেক ভাল, কারণ 

তাহারা তাহাদের সন্তানপিগকে বাল্যকালে । 

তাঁহার্দের ভাষা, নীতি ও ধর্ম শিক্ষা দেন, 

অন্য ভারতবাসীর সেইরূপ দেননা । বিশেষ 

বাঙ্গালীদের এবিষয়ে উদাসীনতা খুবই 
বেশী। আমি এবিষয়ে পূর্বেই বলিয়াছি গরীবেরা 
অন্নচিস্তা় ব্যাকুল, মধ্যবিত্তের। আপিসের 
চাকরী-ব্যবসায় প্রভৃতিতে বিপন্ন, আর 

বালক রক্ষা । ২৮৫ 

বড়লোকেরা কি করিয়া! ধনের অপবায় করিয়া 

বিলাসে-ব্যসনে সময় কাটাইবেন--তাহারই 

চিন্তায় বিশেষদূপে নিমগ্ন। এ অবস্থায় 

আমাদের দেশে বালকদের শিক্ষা দিবার 

লোকের সময় কই? আমাদের রোগপ্রবণ- 
তার যে আমরাই একমাত্র কারণ, তাহা কি 

ইহাদ্বারা উপলব্ধি হয় না? সম্প্রতি গিড়িডিতে 
মদীয় বাটীতে এক মহাপুরুষ পদধুলি দিয়া 

ক্কৃতার্থ করিয়াছিলেন। আমি যে কয়টা 

প্রবন্ধ. আয়ুর্ধেদে লিখিয়াছি, তাহা তিনি 

পাঠ করিয়া বলিলেন,_-যদ্দি কেহ ইহার একটা 

প্রবন্ধও পাঠ করিয়া তদনুযারী চেষ্টাশীল 

হয়, তবে দেশের বহু উন্নতি হয়, কেহ 

শোনেনা আর লিথিয়া কি করিবেন! আমি 

তাই হতাশ হইয়া চুপ করিয়াছিলাম, কিন্তু 

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরগ্রন মহাশয় . 

বৈশাখের সংখ্যায় একটা জ্ঞানগভীর গবেষণা 

পূর্ণ প্রবন্ধ পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া পত্র 
লিখিয়াছেন বলিয়া তাহার স্বদেশগ্রীতি ও 

বালকরক্ষার পুনঃ পুনঃ উদ্যমে উৎসাহান্বিত 

হইয়া আবার এই হতাশ মনে কিছু লিখিলাম, 

কিন্ত এবারকার প্রবন্ধ সেরূপ মনের জোরের 

সহিত লিখিত পারিলাম না; তাই মনে হইতেছে 

যে, এবার আয়ুর্বেদের পাঠকগণ আমার প্রবন্ধ 

পড়ায় সময় নষ্ট কর! মনে করিবেন। কি করি 
__সেই হৃদ্বিহারী পরমাস্মা যাহাতে নিষুক্ত 

করিলেন, তাহাকে ধ্যান করিয়া! তাহাই লিপি- 

বন্ধ করিলাম। আস্তুন ভারতবাসী ভাইবদ্ধুগণ, 

আমরা নববর্ষের নবীন উৎসাহে. আমাদের 

অধঃপতিত নষ্টপ্রায় বংশরক্ষা করিতে চেষ্িত 

হই,_-বালকদের রক্ষাবিধান করি ও যাহাতে 

বীর্য্যধারণ অর্থাৎ ব্রহ্গচর্যাপালন দ্বারা আমাদের 

রালকেরা ছূর্ব্বল অবস্থা মুক্ত হুইয়া দেহে বল 

শসা 
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পার, মনে শাস্তি পায়, সর্বদা! পবিত্র চিত্ত হ্ইয়। 

সুস্থ থাকে-__তাহারই উপায় অন্বেষণে বিশেষ 

ভাবে চেষ্টিত হই। আমি প্রথমেই বলিয়াছি-__ 

মকলেই সুখ অদ্বেষণে ব্যস্ত, এক্ষণ দেখা 

যাউক কিসে এই অথ উপস্থিত হইতে 
পারে? ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রছণে সুখ 

নাই। মুখের লালস! প্র পথেই চালায় বটে 
কিন্তু তাহা ছুঃখের মূল। “সংসারের সুখ 

যত, নিশার স্বপন মত, যতক্ষণ উপভোগ, তত- 

ক্ষণ থাকে সুখ, দিনাস্তে অাধার মত পরিণামে 

ঘটে ছঃখ।”-_কবির সহিত এবিষয়ে আমি এক- 
মত হইতে পারিলাম না । কারণ তিনি ণ্যত- 

ক্ষণ উপভোগ, ততক্ষণ থাকে স্ুখ”__এই কথা 

বলিয়াছেন। কিন্তু এইটা স্থুথ নয় । চেতনাকে 
অভিভূত করিবার ওষধ-স্রাণ দ্বারা বোগীকে 

, অজ্ঞান করিয়! অস্ত্রোপচার কবিলে সে কষ্ট বোধ 

করিতে পারে না, কিছু আরাম প্রথম অবস্থায় 

বোধ করে, আমাদের সংসারের সুখ সেই 

প্রকার, ছঃখকে বিস্থৃতি করাইয়া! হঃখ মিশ্রিত 

স্থখুকে অর্থাৎ ছুঃখকে সংসার হইতে ভুলাইবার 
মোহময়ী মদির! পানের উন্মত্ততাকে সাংসারিক 

স্থখ বল! যায়। দেহ হইতে আত্মাকে বিভিন্ন 

করিয়া, সেই আত্মদর্শনে আত্মার স্বরূপ অবস্থানে 

যে আনন্দ--তাহাই যথার্থ স্থখ। এখন সেই 

স্থখ লাভের জন্ত জ্ঞান ও ভক্তিছ্বারা আম্মদর্শন 

কাবশ্তক। সেই পরমা্সাই জুখসাগর ও 

তিনিই“সত্যং জ্ঞানমনস্তম্।” সেই সত্যন্বরূপকে 

লাভ কর! ও বারশ্বার জন্ম মৃত্যু প্রবাহ হইত 

রক্ষা পাওয়াই মোক্ষানন্দ বা! মুক্তি ও ইহাই লাভ 
করা! মনুষ্য জীবনের উদ্দেস্ত। শ্ভগবানেরও 

ইহারই জন্ত আমাদের নরদেহ প্রদান, বিশেষ 
বাঁভার। ত্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 

তাহার! এ বিষয়ে শ্ীভগবানের বিশেষ প্রসব 

হইয়া, তীহার শক্তির 'অধিকতর অধিকার 

লাভ পূর্বক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ফল 
কথা, সেই ছূর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া! যদি 

তাহার সদ্ব্যবহার না করিলাম, তবে 

আমবা নিজেরা আত্মঘাতী হইলাম ও সেই 
বিশ্বস্বামীর নিকট অকৃতজ্ঞ হইয়া ঘোর নরকে . 

স্থান পাইবার সরণী পরিষ্াব করিলাম। আমরা 

বুঝিতে চেষ্টা করিলাম না---সে সুখ বা আনন্দ. 

সেই ব্রন্মে “সত্যং জানমনস্তং যদানন্দং বঙ্গ 

কেবলম্।” ৃ্ 

সংসারে আমাদের আত্ম! পুরূষরূপে প্রকৃতিতে 

অবস্থান করিয়1, অন্তঃকরণের দ্বারা পরিবেষ্টিত 

হইয়া, যেমন রক্তপুষ্প সমীপে স্ষটিক বক্তবর্ণ 

দেখায়, _বাস্তবিক তাহার রঞ্জন! নাই-সেইব্ধপ 

আত্মা আপনাকে সুখী বা দুঃখী মনে করেন। 

বাস্তবিক তাঁতাব সুখ বা ছুঃখ নাই। আমরা 

কি প্রকাবে সেই সুখ-দুঃখের অতীত, হই! 

ষথার্থ স্থখলাভে সমর্থ হই--তাহাই আমাদের 

চেষ্টা করা উচিত ও আমাদের সম্তানেবা ও 

যাহাতে সেই সুখ পায়--তাহাতে আমাদের 

যত্ববান হওয়া উচিত। এই প্রকৃতি হইতে 

তিনটা গুণ উৎপন্ন হইয়াছে, সত্ব, রজ ও তমঃ। 
এই তমোগুণ আমাদিগকে নীচমার্গে লইয়া 

যার । রজগুণ মধ্যাবস্থায় রাখে ও সন্ব গুণ 

উন্নতি-পথে লইয়া যায়| শিদ্রা, আলম্ত প্রমাদ 

প্রভৃতি তমোগুণ হইতে হয় । তৃষা, অনুরাগ _- 

আজ ইহা পাইলাম__কাল আর একটি পাইব-_ 

এইরূপ উত্তরোত্তর বদ্ধমান ও বিষয় বাসন! 

রজগুণের কার্য । সত্বগুণের দ্বার! চিত্ত নির্মল 

হয় এবং উহা! সুখের কাবণ হইয়া সমস্ত হঃখের 

নিহস্তা মোক্ষকে লাভ করাইয়। দেক্স এই বিষয়ক 

গজ্ঞান যথার্থ স্থখেরই প্রাপ্তির হেতু হয়। 
প্রসন্নেক্দ্িরতারোগ্যা না লালন্তাগ্াান্বসত্বজাঃ 1” 
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ইন্জ্রিয়ের প্রসন্নতা, আরোগা, অনালশ্তাঁদি 
সাত্বিক ভাব। সেইজন্য প্রথমেই এই সত্ব- 
গুরুকে পাইতে হইলে যাহাতে আমাদের 

আহার ও আমাদের বালকের আহার সত্ব 

গুণাকর্ধী হুয়--তাহাই করা! উচিত। আহার 
শুদ্ধি দ্বারা সংসারে বই লাভ হয়। শ্রুতি 

বলিয়া ছেন,__ 

আহার শুদ্ধ তু সত্বশুদ্ধিঃ স্বত্বশুদ্ধো 
বা স্থৃতিঃ স্থৃতিলভ্যে সর্ববগ্রন্থীনাং 

বিপ্র মোক্ষা-_-ইত্যাদি-_ 

আহার শুদ্ধি অর্থাৎ শুদ্ধদ্রব্য পান-ভোজনাদি 

দ্বারা চিত্ত প্রসন্ন অর্থাৎ নিম্মল হইয়! সেই শুদ্ধ 
অপাপবিদ্ধ আত্মাকে জানিবার উপযুক্ত,হয়। 
এই চিত্ত শুদ্ধির দ্বার! স্থৃতিলাভ হয়। স্বৃতিলাভ 

হইলে আমি কে?-_কোথা হইতে আসিয়াছি? 

_-কোথায় যাইব ?--ইত্যাদি বিষয়ের জ্ঞান 

হইয়া আমি যে সেই অথপগ্ড বর্ষের অপরি- 
চ্ছিন্ন হইয়াও মায়োপাধিক যুক্ত হইয়! ঘটা- 

কাশের ন্তায় মহাকাশের অনস্তস্বরূপ জীবাত্মা 

রূপে বিরাজ করিতেছি--এইট। ম্মরণ হয়। 

আমর! সংসারে অতিশয় মিশিয়! গিয়া তমঃ ও 

রজগুণে বদ্ধ হইয়।৷ আত্মাশ্বর্ূপকে বিস্থৃত 

হইয়াছি। এই বিস্বাতি অপনোদন করিয়া 

আত্মার স্বব্ধূপকে ম্মরণ করাইবার জন্ত চিত্ত- 

শুদ্ধি আবশ্তক, মহামন। অজ্ঞুন কত সংশয়ে 

পড়িয়া 'কত কার্য্যকে অকাধ্য ও অকার্্যফে 

কাধ্য মনে করিয়া নিজ ক্ষত্রিয়োচিত ধর্মত্যাগ 

পূর্বক পরধণ্মন স্থখাবহ রলিয়া গ্রহণ করিতে 
গিয়াছিলেন। শ্রীভগবান যখন তাঁহাকে কত 

বুঝাইলেন, তখন তাহাতেও অজ্জুন বুঝিতে 
পারিতেছিলেন না৷ । তাহার পর ভগবান যখন 

পরমাত্মার স্বরূপ নিজ বিশ্বরূপ দর্শন করাইলেন। ' 
তখন অজ্ঞুন সেই বিরাটরূপ দর্শন করিতে 

বালক রক্ষ।। ৮৭ 

সক্ষম না হইয়া বলিলেন-_-“তে নৈব "্বূপেণ 

চতুভূজেন সহঅবাহো! ভব বিশ্বমূর্তে।” তাহার 

পর শ্রীভগবান্ ভক্তবাগ্থাকল্পতক মহাত্ম! 
আবার সৌম্যবপু হইয়৷ মানুষর্ূপে অর্জুনকে 
উপদেশ দ্দিতে লাগিলেন। আবার অর্জুন 

অবহিত চিন্তে ভক্তি সহকারে শুনিতে 

লাগিলেন। দশ অধ্যায় গীতা শোনাইয়া 

নিজের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াও গ্রীভগবান যখন 
অজ্জুনের স্তায় জিতেন্দ্রিয় ও ভক্তহৃদয়ে নিজের 

স্বরূপ ধারণা করাইতে পারিলেন না, তখন 

বিশ্বরূপ দেখাইয়া, অর্জুনকে সম্পূর্ণভাবে 
ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া, তাহার চিত্তশুদ্ধির 

ব্যবস্থার আবার তদগতচিস্ত অজ্ঞুনকে আরও 
ছয় অর্ধায় গীত। শ্রবণ করাঁইলেন। অজ্জবন 

শুদ্ধচিত্ত ছিলেন, জিতেন্দজ্রিয় ছিলেন, ভক্ত 

ছিলেন, এইজন্ত শ্ীভগবানের উপদেশে জ্ঞান 
লাভ করিয়া আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়! 

আপনাকে ম্মরণ করিয়া শ্রীভগবান্কে বলিবেন 
নষ্টোমোহঃম্মৃতির্লনধাত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত ; 
স্থিতোহম্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ 

এইখানে আত্মতত্ব উদয় হওয়ায় অজ্জনের স্থৃতি 

লাভ হইল। শ্রীভগবান্ ইতিপূর্বে অজ্জুনকে 
বলিয়াছিলেন যে, আমার ও তোমার বহুজন্ম 

গত হইয়াছে, অর্থাৎ আমি অজ হইয়াঁও নিজ 
মায়ায় ধর্দরক্ষার জন্ত জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, 

আমার সেসব মনে আছে- তোমার সে সব 

মনে নাই ; কারণ জন্মজরাব্যাধি ও মৃত্যু-এই 
সকল ভুলাইয়! দেয়। কিস্তবদি কেহ চিত্ত 

শুদ্ধি বারা মোহমুক্ত হয়, তবে সে ভোলে না। 

আমি ভুলি নাই, তুমি ভুলিয়াছ। শ্মভগবানের 
কপার আজ অঞ্জুনের সেই স্থতি লাভ হইল। 

সেই স্থৃতি লাভের পূর্বেই মোহ নষ্ট হইয়াছিল, 
এখন তাহার হৃদক়্ গ্রন্থি সকল ভিন্ন হইয়। গেল, 



*৮-৮ আয়ুর্বেধদ__বৈশাখ, ১৩২৬। [ ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 
০০০৮০০০০০০৮ উর 

সেইজস্ট তিনি গতপন্দেহে হইলেন এবং 

জীভগবানের আদেশ পালনে তৎপর হইলেন, 
অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা সর্ধকর্্ম ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া 

তাহার শরণাপন্ন হইয়া তীহার অনুকুল কাধ্য 
করিতে লাগিলেন। আমরা পূর্বজন্মে কি 

ছিলাম তাহ! জানি না, তাহা! জানিলে বিষঙ়ে 

এত আসক্তি আসিতনা | আমাদের মন এত 

চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত হইতনা । এই স্মৃতি লাভের 

প্রধান উপায় শুদ্ধন। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার 

ও চিত্ত-_-এই চারিটীতে মনের নান! অবস্থার 

সমক্টি অস্তঃকরণ রূপে বর্তমান। এই শুদ্ধি 

লাভ করিতে হইলে প্রথম আহা রশুদ্ধি 

আবশ্কক। অতএব দেখুন_-বাহার বলেন, 

আহারের মধ্যে ধর্মের সংশ্বব কি? তাহাদের 

সেটা ভ্রান্তি পূর্ণ কথা নহেকি? ধর্ম আর 
কিছুই নয়-_যাহ! দ্বারা আমরা ধৃত হই অর্থাৎ 
যে সংকর্দের ছার! শুদ্ধচিত্ত হইয়া বারংবার 

জনম মরণ স্বরূপ সংসারে পুনঃ পুনঃ পতিত না 

হই--তাহাই ধন্ম। সেই ধর্ধ দেহের ও মনের ১ 

ছুইএরই পবিত্রতার আধার । আমাদের আর 

শুদ্ধ হইবার সময় নাই-_এ আপত্তি করিয়! চুপ 
করিয়া! থাকিলে চলিবে ন। ৷ যেমন করিয়। হউক 

চিত্বশুদ্ধি আনয়নের চেগ্টী করিতে হইবে । 
আমার গিড়িভি বাটাতে এক সাধু পুরুষ আমাকে 

আসন শিক্ষা! দিবার সময় আমার কষ্ট দেখিয়া! 
বলেন “বুড়ো হাড়ে আর কি হইবে””?--তখন 
মনে বড় ছঃখ হইল যে জন্মটা বৃথ! গেল। 

তাই আমার বড় ছেলেকে তাহা! শিখাইবার 
জন্য প্রবৃত্ত করাইলাম, তাহার খুব শীপ্ত শীপ্ত 
সমস্ত সাধন! সম্পর হইতে লাগিল, আমি 
পারিলামনা। তাই সকলকে বলিতেছি, 

আমাদের যাহা হইবার হুইয়াছে__এখন 
আঁমাদের ছেলেদের বাল্যকাল হইতে তৈয়ার 

'না করে। 

করিতে চেষ্টা করুন। তাহারা তৈয়ার হইলে 
আমাদের অনেক ভরসা আছে । তাহাদিগকে 

শিক্ষা দেওয়া হউক যে, ধর্মের প্রথম সোপান 
ম শিক্ষা ও তন্মধ্যে প্রধান শুদ্ধ আহার। 

শুদ্ধ আহার বলিতে যে আমর! যাহ]! খাই ঝা 
পান করি তাহা নয়। ইন্জ্রিয় বারা আমর! 

ভিতরে যাহা গ্রহণ করি তাহাই আহার। এই 
আহার যাহাতে শুদ্ধ হয়ঃ বালকদ্িগকে তাহাই 

শিক্ষা দিতে হইবে । চক্ষুদ্বারা এমন রূপ গ্রহণ 
করিতে বালককে শিক্ষা দিতে হইবে-_-যাহাঁতে 

তাহার মনে কোন প্রকার কুভাব না আসে। 

সেই রূপ গ্রহণে শুদ্ধ পবিত্রতা ছাড়া যেন আর 

বালক্লের মনে অন্য কিছু না আসে। কর্ণ 

এমন প্রেমমাথ! হরিনাম শ্রবণ করিবে-__যেন 
হৃদয় ভক্তি ও প্রেমে গদ্গদ্ হইয়া! আনন্দের 
ফোয়ারা ছুটাইতে থাকে । কর্ণ যেন কোন 

প্রকার কুভাব উত্তেজক শব্দ, সঙ্গীত বা 

সত্রীলোকের সঙ্গীত শ্রবণ না করে। চক্ষু- 
তাহাদের নর্তনদর্শন না করে। এই 

চক্ষ-কর্ণ দ্বারা কলিকাতা বা অন্ত সহরে 

থিয়েটারাদি দর্শন করিয়া স্ত্রীলোকের হাবভাব 
পূর্ণ সঙ্গীত শ্রবণ বা তাহাদের নর্তন দর্শন 
দ্বার কত পবিত্র হদক্স স্বকুমারমতি বালকগণ 

নরকের ঘোরান্ধকারে পতিত হইতেছে তাহার 

ইয়ত্তা করা যায়না । স্পর্শ কেবল বিহ্ৃপত্র, 

তুলসীদল, বানলিঙ্গ, শালগ্রাম শিলা, সাধু 

মহাম্মার শ্রীচরণ, পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনের 

শ্রীচরণ স্পর্শ ও অন্যান্ত পবিত্রবস্ত ম্পর্শ ছাড়া 

অন্ত কিছুষ্পর্শ না করে। নাসিক] যেন পবিত্র 
বস্ত স্রাণ ছাড়া অন্ত স্রাণ না লয়। জিহবা 
যেন পবিত্র বন্ত ছাড়া অন্য বস্তর রস গ্রহণ 

সর্বোপরি জিহ্বা যেন সেই 
স্ীতগবানের পবিত্র নামোচ্চারণ রূপ অমৃত- 



৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা! ] 

রসে সর্বদা নিমগ্ন থাকে এবং পৌলক্ত্ের স্ায় 

বলেন £-- 

হে জিহ্বে রস-সারজ্ঞে সর্বদা মধুর প্রিস্কে 

নারায়ণাখ্যাং পীষৃষ্ পিব জিহ্বে নিরন্তরম্ট। 
ছু জিহ্বে! তুমি নানারস মধ্যে যাহা 

সার রস তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা কব এবং 

সর্বদা মধুর রস ভালবাস কি এরসে আনন্দ 

নাই। সেই আনন্দের আপা শুধনাবায়ণের 

বালক রক্ষ। | ২৮৭৯ 

সংবত হইবে ও সত্য বাক্য ভিন্ন অন্ত বাক্য 

বলিতে তাঁশার মতি হইবেনা ।বাক্যই ব্রহ্ম, সেই 

জন্য বাক্যরূপী ব্রহ্ষকে কখনও মিথ্যা বিষয়ে 

লিপ্ত কৰা ইইবে না শাস্ত্রে আছে “বাচং পবিত্রং 
পরমম্, বাচোহমৃতং বিষং বাচ2”। বাক্যই অমৃত, 

বাক্যই বিষ, খাক্যই পরম পবিত্র । স্বয়ং ব্রহ্ধ__ 

শব্বব্রদ্ষবেদ রূপে স্থষ্টির আদিতে প্রকাশ হন। 

সেইজন্য বাক্য প্রোগ বিষয়ে বালককে বিশেষ 

নামামুত সর্বদ। পান কর। বালককে বাল্য- 

কাল হইতে জিভবার সংযম শিক্ষা দিতে ৰ প্রত অসত্যঘটনাবলম্বিত নাটক-নভেল 

হইবে। বাঁলক যেন অসার স্থখের লাঁলসায় । বাঁপককে আদৌ পড়িতে বা শুনিতে দিবেন 

অখাদ্য--_কথাদ্য দ্বারা বসনাব তৃপ্তি সাধন না । না। জীবন বেশী দিনের জন্য নদ্ব__সর্বাদা 
করে। আহার শরীপ ও মনেব ধন্মণক্ষাব জন্য-- | মুত্যুর সন্নিকট হইতেছে--এই ভাবিয়া 

দেহ বশণর জন্য ;_জিহবার তৃপ্তির ভন্য শর । | ধন্ম অবলম্বনে ব্যসনকে দূরে ফেলিতে 

আহারেব সঙ্গে ধন্মের খুব সম্বন্ধ, একথ1 মকল- ূ বালককে শিক্ষা দ্বিতে হইবে। মহা- 
কেই বিলক্ষণ মনে রাখিতে হইবে। ধম্ম 

যত ভইতে শিক্ষা দিতে হইবে । কল্পনা 

বলিতে সাধারণতঃ এই বুঝায়, 

ক্ষনাশৌচং দমঃ সত্যং দানমিক্ছ্রিয় নিগ্রঠঃ। 
অহিংস! গুরু শুশ্দীয। তথান্ুশরণং দয়? ॥ 

আর্জবং লোভ শূন্যত্বং দেব ব্রাহ্মণ পুজণম্ 

অনভ্যস্থরাচ তথ ধন্ম সামান্য উচ্যতে ॥ 

বাল্যকাল হইতে বালককে ইহা অভ্যাস 

না করাইলে বয়স হইলে উহার কেবল 

পৃথিগত বিদ্যা হইয়া থাকিবে । ' বালককে 
ক্ষম শিক্ষা দিতে হইবে, বাহা এবং অন্তর 

শোৌঁচ শিক্ষা দিতে হইবে, সত্যকে অবলম্বন 

করা আবশ্তক ইহার শিক্ষা বিশেষ করিয়া 

দিতে, হইবে। সর্ধদা সত্যবাক্য 

বলিতে অভ্যাস করাইতে হইবে। বাক্ 

যত করিতে শিক্ষা দিতে হইবে। অনর্থক 

বাক্য বলিলে তাহার জন্য শাস্ত্রে বিষুং স্মরণের 

ব্যবস্থা আছে--বালককে ইহা অভ্যাস 

করাইলে মধ্যে মধ্যে বিঝু ম্মরণ ছারা বাক্য 
বৈশাখ--২ 

মান্ত হাইকোটে'র জজ স্যার জন উড্রফ 

সাহেব ওরিএন্টালসেমিনারিতে যাহ 

বলিয়াছেন, সেইমত আমাদের পূর্ধ-পুরুষের 

মহিমা! ও গৌরব বালককে দ্রেখাইয়া দিতে 

হইবে ও খধিগণের প্রদশিত পথে বালকগণ 

কে চালিত করিতে হইবে । খধিরা এই কথা 

বণিয়াছেন বা কোন পণ্ডিত এই কথা! 

বলিয়াছেন বলিলে কেহ তাহাতে অনাস্থ৷ 

স্থাপন করিবেন না; সেই জন্ত এই ঘোর 

কলিকালের বিকার নাশের জন্য শ্রীভগবান্ 

উড রফ. সাহেব, অলকট_ সাহে, মাতা 

এনিবেসান্টকে খধি রূপে, গার্গী রূপে 
আমাদের নিকট তাহার বাতা প্রচার করিতে 
নিয়োগ করিয়়াছেন। সার্ জন উভ্রফ. 

সাহেব বশিয়াছেন, “যদি ভারতের উন্নতি চাও 

তবে বালকদিগকে তোমাদের পৃব্ব-পুরুষের 
গৌরব সকল দেখাইয়া দাও। পাশ্চাত্য 

গুরুব নিকট মন্ত্র লইলে সভ্যতা শিক্ষা 
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হইবেনা”। যে সভাতা জগৎকে মুগ্ধ 
করিয়াছিল এবং যাহা এখনও করিতেছে-- 

আয়ুর্েবদ-_-বৈশাখ, ১৩২৬।. 
শত পিশিশা শী পা স্পাপাসিীশি 

| ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্য। 
সপ পপ ৩ শপ স্পেস 

| গিয়া অশেষ ছূঃখ সাগরে ভাসিতেছি। 

এখন যাহাতে আমাদের বাঁলকদিগকে 

সেই সভ্যতা বনবাসী ফলমূলাহারী দিদ্ধার্থ । আমাদের মত ছুঃখ সাগরে না ভাসিতে হয়, 
খধষিগণ আমাদের হিতের জন্য শ্রুতি, স্থৃতি, 

পুরাঁণ, তন্ত্র, চিকিৎসাশান্ত্র প্রভৃতিতে নিষেধ 

করিয়া গিয়াছেন, আমর! আজ তাহ ভুলিয়া 

তাহার ব্যবস্থা করা আবশ্তক । আহার ও ধন্ম 

সম্বন্ধে পর প্রবন্ধে বালক রক্ষা বিষয়ে জিখিত 

হইবে। 

শ্রীসভীশচন্দ্র রায় (চট্টোপাধ্যায়) বি, এল, 
হেসে সেরার 

পঞ্চকর্মা । 

( ডাক্তাব-কবিরাজ সংবাদ ) 

( পুর্ব প্রকাশিত ংশেব পব ) 

৩2৬ 

আচ্ছা বয়সভেদে 'ইষধ প্রয়োগ 

কর্বাব মাত্রার ভারতমা কিন্ূপ? 

ক। আমহ্থাপন দ্রব্য পূর্বে বোড়শ বসব 

পর্য্যস্ত যেমন নলাদির বিভাগ করা-_সেই 
অনুসারে ক্রমশঃ রোগীর দুই চাৰ এবং আট 

অঞ্জলি পরিমাণ। তারপর রোগীব বয়স 

উত্তরোত্তর বত বেশী হবে, নল ও বস্তির পরি- 

মাঁণ সেইরূপ বাঁড়া”তে হবে । পঁচিশ বৎসরের 

অধিক বয়স হ'লে নলাদির পরিণাম যেরূপ হবে 

-_তা” বলা হয়েছে । ওধধের পরিমাণ রোগীর 

অঞ্জলির বায় অঞ্জলি হবে । কিন্তু সত্তর বৎসরের 

উদ্ধে নলের পরিমাণ এবং আস্থাপন দ্রব্যের 

পরিমাণ ষোড়শ বৎসর বয়ফের স্াপ্ন হবে। 
ডা। এই আবার আপনি সব গোলমাল 

ক”রে দিলেন! এই বললেন যে--বৃদ্ধকে বস্তি 

প্রয়োগ করা যখন নিষেধ, তখন বুদ্ধের বলী 

পলিত নষ্ট হবে কিনা এ প্রশ্নই উঠতে পারে 

ডা। না। আবার কখন বৃদ্ধকে বস্তি দেবাধ 

কথা বল্ছেন ! 

ক। ধৈর্য ধারণ করুন। বাকার্থের 

কদন্বয় করবেন না-__সমন্বয় করুন । তা”হু*লেই 

উপদেশ বোধগম্য হবে। 

ক। এর সমন্বয় আমার মাথায় কিছু 

আসছে না? 

ক) ভবদীয় মস্তিফে কিঞ্চিৎ গোময়ের 
আধিক্য হয়েছে । ভাল, আমিই সমন্বয় করে 

দিচ্ছি। প্রথম বল! হয়েছে যে, বুদ্ধকে বস্তি 

দিতে নাই ।* তা”রপর বলা হয়েছে যে, বস্তি 
প্রয়োগ দ্বারা বলিপলিত নষ্ট হয়। সুতরাং 

এতদ্বারা বুঝা যাঁয় ষে, এ বলীপলিত বৃদ্ধের নয় 
-১ অকাল বলীপলিত । কেমন সঙ্গত কথা ত? 

ডা। হা সঙ্গত । 

ক। এত গেল সাধারণ কথা, তারপর 

বিশেষ কথা বল! হয়েছে যে, আবশ্ঠক হ'লে 



ওয় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ] 

নিষিদ্ধ স্থলেও বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হয়। বুদ্ধ 

নিষিদ্ধ স্থল, সুতরাং আবশ্তক হ'লে বৃদ্ধকেও 
বস্তি দেওয়া যেতে পারে--এ কথা আসেত ? 

ডা। হাআসে। 

ক। এখন বৃদ্ধকে পূর্ববমাত্রায় বস্তি দিয়ে 
পাছে তা*র অনিষ্ট করা হয় এবং পাছে বৃদ্ধের 
উপযুক্ত নল এবং ওষধের পরিমাণ সম্বন্ধে 
চিকিৎসকের ভ্রম হয় - সেই জন্য এরূপ নির্দেশ 

করা হয়েছে । এখন সমন্বয় হলো কি? 

ডা। হলো বটে, কিন্তু বড় ভাঙ্গামা। 

আমাদের শাস্ে সকল বিষয় খোলসা ক'রে এক 

যায়গায় লেখা থাকে । তাতে বুঝাবার খুব 

স্থবিধে হয়। আমার বিবেচনায় এটা আমুর্ে 

দের একটী প্রধান দোষ। 

ক। আপনার চক্ষে যা প্রধান দোষ 

বলে বৌধ'হ'চ্চে--আমার চক্ষে সেটা মহৎ 

গুণ ব'লে বোধ হয়। 

ডা। কিসে? 

ক। নয়কি সে? দেখুন আপনারা 

যখন পরীক্ষা দেন, তখন কোথা থেকে একটু 

হাড় কি কোন যন্ত্রের একটু অতি স্স্ম অংশ 
এনে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। কেন 

ৰলুন দেখি-_নর-কঙ্কালের ভিতর সেই হাতটা 
দেখিয়ে জিজ্ঞাসা! করলেই হয় । 

ডাঃ। তা হ'লে আর তার পড়ানর 

পরিচয় £কি হল? যথাস্থানে থাঁকলেত 

অনায়াসেই বোবা! যায় । 
ক। এখন পথে আঙুন। আযুর্ধবেদ 

শাস্ত্রে যে এই সকল একটু অস্পষ্ট ভাবে ৰলা 
আছে--সেটা বুদ্ধির উন্মেষ এবং অজ্ঞানের 
পরিচয় সম্বন্ধে সাহাষ্য করে। বৃদ্ধকে বস্তি দিবে 

না--অথচ বলিপলিত নষ্ট করে- ইহার 
সমাধান করতে গেলে,শিক্ষার্থীকে একটু চিন্তা! 

সপ শী পপ 

সপ সপ পপ 

পঞ্চকন্ম | 
পো পট এ সী পিস সস কস চে 

৪৯১৯ 
শপ 

কর“তে হয়, আর চিস্তার ফলে তার বুদ্ধির 

উন্মেষ ঘটে ! অধ্যাপক যদি দেখেন যে, ছাত্র 
এই সকল বিষয় সমহ্বয় করতে পারছে, তখন 

তাকে চিকিৎসক হবার যোগ্য বলে বিবেচনা 

করেন। আর বদি দেখেন যে, এই সকল 

রহস্য ভেদ ক'রবার ক্ষমতা আদৌ নেই, তখন 

তাহাকে বলেন যে বংস্য, চিকিৎসা শান্তর শিক্ষা 

করা অর্পেক্ষা হলচাঁলন৷ শিক্ষা করাই তোমার 

পক্ষে শ্রেয়ফর । 

ডা। না, বাক্যে আপনার অদ্বিতীয় 

বটে! 

ক। আপনাদের শাস্ত্রে তো বলে ষে, 

শরীরের একদিকের হাস বৃদ্ধিব অন্যদিক দিয়ে 

পুরণ বা হাঁপ ঘটে । তা” আমরা কার্যে যত 

অপটু হই না কেন,_-বাক্যে তো৷ পটুভাগ বুদ্ধি 

হচ্চে। 

ড।। তা' এখন বাক্য থাক,কি ক'রে 

অনুবাসন প্রয়োগ ক'রতে হয় বলুন। 

ক। প্রশস্ত এবং উপাধানভীন শধ্যার 

রোগীকে বাম পার্খে (বা কাতে) শয়ন 

কর”তে হয়। রোগী দক্ষিণ উরু সঞ্ুচিতভাবে 
ও বাম উকু প্রসারিতভাবে 'বা'থবে এবং কথা 

বলবে না। 

এদিকে চিকিৎসক বস্তি ওষধ পুণ করবেন । 

গুষধ পুর্ণ করবার সময় বন্তি যেন দীর্ঘ বা 
সন্কুচিত না হয়, ওষধে বুদ্দ না জন্মে এবং 

বস্তিতে যেন বায়ু না থাঁক। বস্তির এক 

দিকে নল বাধা থাকে আর একদিকে খোলা 

থাকে। সেই খোল! মুখ দিরে ওধধ পূর্ণ 

করে সেই মুখে ছুই তিনটা বেষ্টনী দিয়ে বাধতে 
হয়। তারপর দক্ষিণ হস্ত চিৎ করে তদ্বার! 

বন্তিটী ধরতে হবে, আর বাম হস্তে প্রদেশিনী 
ও মধ্যাঙ্থুণী দ্বারা নলটী ধ'রে নলের মুখ 



আয়ুর্ধবেদ__বৈশাখ, ১৩২৬। [৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্য! 

অন্গুষ্ঠ দ্বারা চেপে রেখে পরে ত্বৃতাক্ত গুহ | 

বারের মধ্যে প্রবি করিয়া দেবে। ঠিক 
পিঠের শিরউারাব সঙ্গে সোজ1 ভাবে রস্তির 

কাণ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়ে বাম হাতে বস্তিটী 

ধ'রে দক্ষিণ তস্তের চাপ দিয়ে বস্তি প্রয়োগ 

করবে । একবার চাপ দিয়েই প্রয়োগ করা 
এবং খুব দ্রতভাবে ৰা খুব আস্তে চাপ দেওয়া 

উচিত নয়। বস্তিতে স্নেহের কিছু শেষ থাকা 

উচিত। 
অনন্তর এক শত বাক্য বলিতে যতক্ষণ 

সময় লাগে ততক্ষণ রোগীকে চিৎ হইয়া শয়ন 
করিতে বশিবে। ক'রণ সর্বগাত্র প্রসাবিত 

হইলে স্েহবীর্ধ্য প্রসারিত হইতে পারে । পরে 

রোগী হ'ত পা আকুঞ্চিত ও প্রসারিত ক'রবে। 

ইহার পর রোগীর হস্ত পদতলে তিনবাঁর আঘাত 

করিবে এবং শধ্যা হইতে তিনবার নিতম্বদেশ 

ঈষৎ উদ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিবে । ইহাতে শ্েহ উদ্দ 

ভাগে রি হইয়া থাকে । ইহার পর 

বিস্বৃত শধ্যার শয়ন করিরা থাকিবে এবঃ 

হিতকর দ্রবা সেবন করিবে। 
ডাঃ। আচ্ছ। .অনুবানের যে মাত্রা বলা 

হয়েছে» তাই কি সকলের পক্ষে প্রযুজ্য ? সবল 

দূর্বল বিচার নেই ? 

ক। আছে বৰৈকি। চিকিৎসা সঙ্বন্থে 

যেকোন বিষর নানাদিক দিয়ে দেখতে হয় 

একদিক দিয়ে দেখে হয় না। অন্থুবাসনের 

মাত্রা ভ্রিবিধ, যথ! শ্রেষ্ঠা, মধ্যমা এবং কনিষ্ঠা। 

শ্রেষ্ঠা মাত্রা ৪৮ তোলা, শ্রেষ্ঠ বলবান ব্যক্তির 

প্রতি প্রয়োজ্য | মধ্যমা! মাত্রা ২৪ তোলা মধ্য 

বল ব্যক্তির প্রতি প্রযোঙ্গ্য । আর কনিষ্ঠা মাত্রা 
১২ তোল! অন্ন বয়স ব্যক্তির প্রতি প্রযুজ্য। 

ডাঃ। আচ্ছা বস্তিকি একর্দিন একবার 
মাত্র প্রয়োগ ক'রলেই হয়। 
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ক। একবারত নয়ই, কতবার সেটা 

ক্রমশঃ শুনতে পারেন। শ্রেষ্ঠ বলবান 

ব্যক্তিকে যে ৪৮ তোলা! স্নেহ প্রয়োথ ক”্রবার 

কথা বলা হয়েছে--০সটা একদিনে নয় । প্রথম 

দিন ১৬ তোলা, তারপর একদিন বাদ দিয়ে 

তোলা, তা'রপর একদিন বিশ্রাম ক'রে ২৪ 

তোলা, এইরূপে' একদিন অন্তর ৪ তোলা ক”রে 

বাড়িরে নয় দিন ন্েহ প্রয়োগ কণ্রলে ৪৮ 

তোলা পধ্যস্ত প্রয়োগ করা হয়। ম্ধ্যবল 

ব্যক্তিকে স্নেহ প্রয়োগ করতে হ'লে প্রথম 

দিনে আট তোলা', তা'রপর একদিন অন্তর ২ 

তোল! ক”রে বাড়িয়ে নয় দিন প্রয়োগ করলে 

২৪ তোলা হয়। আর অন্পবলব্যক্তিকে 

প্রথম দিনে ৪ তোলা স্নেহ প্রয়োগ ক'রে 

একদিন অন্তর একতোল! বৃদ্ধি ক'রে, নয় দিন 

শ্নেহ প্রয়োগ করলে ১২ তোলা প্রয়োগ 

কর! হয়। 

ডাঃ। আচ্ছা সম্নেহ-কোষ্ঠে থাকে 

কঙওক্ণ ? 

ক। এ সম্বন্ধে এইবার যে সমস্ত কথা 

বলছি তাতেই বুঝতে পারবেন যে ন্নেহ 

কতক্ষণ থাকে । 

প্রযুক্ত স্নেহ কাধ্যকারী না হয়ে শীঘ্র 
নিগত হযে পড়লে সত্বর পুনরায় নেহ প্রয়োগ 

করতে হয়। যাহার স্নেহ তিন প্রহর কাল 

শরীরের মধ্যে থেকে বাদু ও বিষার সহিত 

বিনাক্লেশে নির্গত হয়, তাহার সময়ের অন্গবাসন 

হয়েছে বুঝতে হবে। অহোরাত্রের পরে স্নেহ 

নির্গত হলেও দোষের হয়না, বরং বস্তির 

গুণই প্রকাশ করে। বস্তিযাগে প্রবি 

স্নেহ বায়ু কর্তৃক আবৃত হয়ে রুক্ষতা বশতঃ 

যদি সম্পূর্ণরূপে নির্গত না হয়, তা” হলে 

উহা বাহির করবার চেষ্টা করা উচিত 
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নয়। কারণ উহা দ্বারা কোনরূপ অনিষ্ট | পক্কাশয়ের গুরুত! উৎপন্ন করে। এরূপ 

হয় না। দিবা রাত্রির মধ্যে স্নেহ নির্গত ৷ অবস্থায় নিবূুহ এবং তীক্ষ ষধ দ্বারা সিঙ্ধ 

না হলেযদি কোন উপদ্রব উপস্থিত হয় | তীক্ষবস্তি প্রয়োগ করা উচিত। 

তা হ'লে শোধনবস্তি প্রয়োগ করে তা, ডাঃ। আচ্ছা শোধন বস্তি, তীক্ষ বস্তি-_ 

নিঃসারিত করতে হয়। কিন্ত স্নেহ নির্গত ; এসব আবার কি? 
না হলেও কদাচ স্নেহ বন্তি প্রয়োগ | ক। শ্রষ্টা মাত্রায় বস্তি প্রয়োগ করা 
করবে না । যাঁয__তাকে তীক্ষ বস্তি বলে । আর গুণ ভেদে 

ন্লেহবস্তি বা নিরূহ বস্তি একবারে অধিক | বস্তির নানা নাম হয়। যেমন শোধন, (যেমন 

পরিমাণে অভ্যাস করা কদাচ উচিত নয়। ৷ বিরেচন কারক) দ্রব্যসহ সিদ্ধ শোধন বস্তি, 

কারণ স্সেহবস্তি নিম্ত অধিক মাত্রায় | লেখন (দোষ টাচিয়া ফেলা) বস্তি; বৃংহণ 
প্রয়োগ করলে অগ্নিমান্দা ও দোষের উৎরেেশ | ( পু্টিকারক) বস্তি, বাজীকরণ বস্তি । পিচ্ছিল 

তয় । আবার নিবভবস্তি অধিক পবিমাণে ; (অতিসাগাদিতে. প্রয়োজ্য ) বস্তি, সংগ্রাহী 
নিয়ত অভ্যাস ক'রলে রাঘু বঙ্ধিত হয়। | মল বোধক) বস্তি, উৎকরেশনবন্তি, দোষ 

এই জন্য ক্রমাস্তরে স্নেহবস্তির পর নিরূ ! হর বস্তি, দোষের প্রশমনকারক বস্তি, 

বস্তি এবং নিরূহ বস্তির পর স্নেহ প্রয়োগ | মাধুতৈপিক (মধু ও তৈল প্রধান ) বস্তি, যুক্ত 
করা উচিত। ইহাতে পিত্ত ঘা কফের উৎ- | রথ নামক মাধুতৈলিক বস্তি, সিদ্ধবস্তি, 

ক্রেশ কিন্বা বায়ু বুদ্ধির ভয় থাকে না। মুস্তাদি বস্তি প্রভৃতি । 

রুক্ষ দেহ ও অত্যন্ত বায়ুপ্রধান ব্যক্তিকে ডাঃ। বিরাট ব্যাপার দেখছি ! 

প্রতিদিন স্নেহ বস্তি প্রয়োগ করা যায়। অপর । ক। এতেই বিরাট ব্যাপার দেখছেন, 

ব্যক্তিকে অগ্নিমান্দ্যের ভয়ে প্রতি তৃতীয় | শাস্ত্রে আরও যে কত প্রকার তৈল প্রভৃতির 

দিবসে অর্থাৎ একদিন অন্তর স্নেহবন্তি | বস্তি দেবার উপদেশ আছে, শুনলে অবাক 

প্রয়োগ করা উচিত। আবার কক্ষদেহ | হবেন। বাহুলা ভয়ে সে সকলের উল্লেখ 

ব্যক্তিকে সকল সময়েই অল্প পরিমাণে স্নেহ | করলাম না । বন্ধ্যানারীকে যে বলা তৈলের 

বস্তি এবং স্নিগ্ধ বাক্তিকে সকল সময়েই অল্প | বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হয়, সেই তৈল এক 

মাত্রায় নিরহবস্তি প্রয়োগ করা যাঁয়। শতবার পাক করা হয় কলে “শতপাকী বলা 

কেবল বাযুদ্বারাপীড়িত ব্যক্তিকেই ন্সেহ | তৈল” বলে। 

বস্তি প্রয়োগ কর! যায়। নচেৎ*বমন বিরেচন ডাঃ। আচ্ছা, বস্তি কতগুলি দেওয়া 

দ্বারা দেহ শোধন না করিয়া স্নেহ বস্তি; যেতে পারে? | 

প্রয়োগ কর! উচিত নয়। কারণ অবিশুদ্ধ ক। প্রয়োগের পরিমাণ ভেদে বস্তি তিন 

অবস্থায় শ্রেহবস্তি প্রয়োগ করলে তাহার | প্রকার, যথা কর্মবস্তি, কালবস্তি ও যোগ 

কোন গুণই শরীরে প্রকাশ পায় না, পরন্ত ; বস্তি। প্রথমে একটী অন্ুবাদন বস্তি 

উদ্ত ন্সেহ মলের সহিত মিশিত হ'য়ে প্রয়োগ করিয়া পরে পর্ষ্যায় ক্রমে অর্থাৎ 

শরীরের দূর্বলতা আখাম, শুল, শ্বাস ও একটার পর অপরটী এইরূপ ভাবে দ্বাদশ 
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নিরূহ বন্তি এবং দ্বাদশটি স্নেহ বস্তি প্রয়োগ ূ জড়তা, রুক্ষ বস্তিতে বায়ুর প্রকোপ, পাতলা, 

করিবে। পরে পীচটা ন্নেহ্বস্তি প্রয়োগ | মাত্রাহীন ও অন্ন লবণযুক্ত বস্তি ছারা অযোগ 
করিবে, এইরূপে ত্রিশটী বস্তি প্রয়োগ করিলে ৰ এবং মাত্রীধিক বস্তি দ্বারা অতিযোগ হয়। 

তাহাকে কর্ম বস্তিবলে। আর প্রথমে একটা | অল্প ও গাঢ় বস্তি বিলম্বে গ্রত্যাগত হয় । অতি 

শ্নেহবস্তি দিয়া পরে একটী নিরূহবস্তি-_ ৷ লবণ মিশ্রিত বস্তি দ্বারা। দাহ ও অতিসার 

এইরূপ পর্ধ্যাত্রক্রমে দবাদশটি বস্তি দিবে। পরে ! জন্মায় । সুতরাং বস্তি দ্রব্য ্ সকল দোষ 

তিনটা ন্নেহবস্তি দিবে । এইরূপে উপর্যপরি ূ রহিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। 
পনরটি বস্তি প্রয়োগ করিলে তাহাকে কাল ] বস্তি অন্গেক পবিমাণ প্রদত্ত হইলে যদি 

বস্তি বলে। আৰার প্রথমে একটা স্নেহ বস্তি ৰ মল ও অধোবায়ুর বেগ উপস্থিত তয়, তাহা 
পরে একটী স্নেহ ও একটা নিরূহবস্তি-- ূ হইলে বস্তির মল বাহির করিয়া লইবে এবং 

এইরূপে পর্যায়ক্রমে সাতটী বস্তি দিয়া শেষে! মল ও বাধু নির্গত হইলে পুনরায় অবশিষ্ট 

একটা স্সেহ বস্তি দিতে হয়, তাঁকে যোগবস্তি | বস্তি প্রয়োগ করিবে । 
বলে। রোগ ও রোগীর অবস্থা বুঝে এই । ডাঃ। আব কি নিয়ন আছে বলুন? 

তিনরকম বস্তির ষে কোন একটা প্রয়োগ ৷ ক। পুর্বে সাধারণ নিয়ম বলা হয়েছে 

করা যেতে পারে । যে বস্তি শীতল হলে অনিষ্টকর হয়। কিন্তু 

ডাঃ। আচ্ছা পৃর্ব্বে যে সংশোধন, বৃংহণ বিশেষ নিয়ম এই যে, উষ্ণাভিভূত ব্যক্তিকে 

প্রভৃতি বস্তির কথা ঝগলেছেন তাদের কি ভিন্ন ; শীতল এবং শীতাভিভূত ব্যক্তিকে সুখোঞ 

ভিন্ন রূপ প্রয়োগের নিয়ম আছে। বস্তি দিতে হবে। আবার শাতাভিভূত 
ক। আছেবৈকি। ভিন্ন ভিন্ন রোগে ব্যক্তিকে উঞ্ধবীধ্য দ্রব্যের সঙ্গে, আর 

ভিন্ন ভিন্ন বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হর । সংক্ষেপে [ উ্াতিত ব্যক্তিকে শীতবীধ্্যদ্রব্য দিয়ে 

ছু” একটা উদাহরণ দিচ্ছি। কুষ্ঠ, মে প্রভৃতি | বস্তি দিতে হ'বে। 

রোগে শোধনীয় বস্তি প্রয়োগ করা উচিত; | ডাঁঃ। ছুই রকম যখন বল। হ'ল, তখন 

বৃংহনীয়বস্তি প্রয়োগ করতে নাই। মেদস্বী | শীতল বস্তি অনিষ্টকর বলার তাৎপর্য কি? 

ব্যক্তিদের বুংহণীয়বস্তি প্রয়োগ করতে নেই, ক। এইত আপনি হাঙ্গামায় ফেললেন । 

লেখন বস্তি প্রয়োগ করতে হয়। ক্ষতক্ষীণ, সার্ধে কি বলেছি যে, সব কথা জানতে হ'লে 

শোষ রোগী, অত্যন্ত ভুর্বল প্রভৃতি রোগীকে ! সমগ্র আমুর্ধেদ জা*নতে হয়। আচ্ছা বলছি, 

পোষনীয় বস্তি প্রয়োগ ক+রতে নাই) অবস্থা- শুন্থন। বায়ু সাধারণতঃ শীতগুণ বিশিষ্ট 

থা উপ চা আস সপ সর সপ এপ আপ 

ভেদে বুংহণ বস্তি প্রয়োগ করতে হয় । আর বাধু নাশের জন্তেই বস্তি দেওয়! হয়। 

ডাঃ। আচ্ছ। বন্তি সম্বন্ধে আর কি | সুতরাং শীতগুণের বিপরীত উষ্ণই বায়ু 

জানবার আছে বলুন। নাশের অন্ত প্রয়োজ্য ৷ এই কারণে সাধারণতঃ 

ক। বস্তিদ্রব্য অতি শীতল হইলে | উঞ্রস্তি প্রয়োগ ক'র্তে বলা, হ/য়েছে। 

শরীরকে স্তব্ধ করে। অত্যুঞ্ণ হুইলে দাহ ও | কিন্ত দেখুন পাঁথর যেমন স্বভাবতঃ শীতল 
মুর জন্মায়। অতিত্সিপ্ধ বন্ডি দ্বারা শরীরের ' হলে'ও উষ্ণ সংযোগে উষ্ণ এবং শীত সংযোগে 



৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্য। ] স্বাস্থ্যরক্ষায় হিন্দুধন্ম্নের বিধি নিয়েধ। ২৯৫ 
সপ স্পা চপ সস পপ পি স্পা 

শীতল হয়ে পড়ে, তেমনি বায়ও উষ্ণ সংযোগে 

উষ্ণ এবং শীত সংযোগে শীতল হয়ে পড়ে। 

গ্রীষ্মের বায়ু এবং শীতের বায়ু ইহার প্রকৃষ্ট 

প্রমাণ। কাঁজেই মনে করুন, বায়ু নাশেব 
জন্য সাধারণতঃ উষ্ণবন্তি প্রয়োগ ছ'লেও 

পিত্ত সংসর্গে বাধু যখন উষ্ণপ্ণণ বিশিষ্ট হয় 

তখন শীতল এবং শ্রেম্া সংযোগে যখন 

পাঁবাব জন্তে আমরা গরম কাপড় পরি, অগ্নি 

সেবন করি। আর গ্রীষ্মের উষ্ণ বায়ু থেকে 
অব্যাহতি পাঁবার জন্ট আমরা শীতল ব্যজন, 
শীতল অন্ুলেপন ব্যবহার করি । 

ডাঃ। অনেক লোকের ধারণা যে, ঠাণ্ডা 

করলে বাধু নাশ ভম। 

ক। সেটা ভূল ধারণা । উষ্ণ এবং স্গিগ্ধ 
অধিকতঘ শীতগুণ বিশিষ্ট, হয় তখন অপেক্ষা-। ক্রিয়ার দ্বাবা বাধুর উপশম হয়, আর শীতল ও 

কৃত উষ্ণ বস্তি প্রয়োগের আবশ্তকতা ঘটে। 
যেমন শীতের শীতল বাধু ভতে অব্যাহতি 

কক্ষ ক্রিয়া! দ্বার! বায়ু বদ্ধিত হয়। 

(ক্রমশঃ) 

(অপ হন ক 

স্বাস্থ্যরক্ষায় হিন্দুধর্মের বিধিনিষেধ । 

্বাস্থাবক্ষায় হিন্দু-ধর্দ্বের বিধি নিষেধ অনেক | তাহার বিধিনিষেধকেও অগ্রাহ্া করিতে 

রহিয়াছে । অনেককাল পর্ধযস্ত তা মা”নিয়া 

আমরা ধর্ম-বক্ষা ও স্বাস্থ্য-বক্ষা করিয়াছি, 

দেশে যখন পাশ্চাত্য-সভ্যতার ঢেউ প্রবল 

হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল তখন আঁমবা 

ধর্ম বিদ্রোহী হইলাম, স্থাস্থ্যরক্ষা ও স্বাস্থ্য 

পালনে ভীন ও অনাস্থাসম্পন্ন হইলাম, 

ইহা! শুধু আমাদের শিক্ষার দোধ__অন্ুকরণের 
পরিণপন্থি। পাশ্চাত্যশিক্ষা-সভ্যতা1 আমাদের 
দেশে প্ররল ঝড়ের মত বহিতে লাগিল, 

আমরাও সেই বাভালের ঢেউ সহিতে না 
পারিয়া কাতর হইয়া পড়িলাম। ত্রিসন্ধ্যাপৃতঃ, 

্বাস্থোর প্রতিমৃত্তি ব্রাহ্মণের মুখ দিয়া যখন 
শীন্ত্রাদেশ বাহির হইয়াছিল-_তখন স্বাস্থ্যরক্ষার 
না হউক-_ধর্মরক্ষার ভয়ে তাহা পালন করিয়া 

আসিতেছিলাম। যখন আমরা ধর্মশান্ত্রকে 

অবিশ্বীস করিতে শিথিলাম, তখন আমরা 

লাগিলাম। আমাদের শান্ত্কারগণ যে সকল 

বিধিনিষেধ ধর্ম্মের ভয় দেখাইয়া! ব্রাহ্মণের মুখ 
দিয়। প্রচাব করিয়াছিলেন, সে সকল আমর! 

ধর্মভয়ে ভীত হইয়া বেদ বাক্যের মত পালন 

করিতে লাগিলাম, হিন্দু সব করিতে পারে 

কিন্ত ধন্ম ত্যাগ করিতে পারেনা, কিন্তু এখন 

আমরা! ধর্ম হীন । শাস্ত্রাদেশ ত দূরের কথা,-_ 

তদীয় বিধি নিষেধও আমাদের এখন গ্রহণ 
যোগ্য নহে । আমরা চাই সুখ, আমরা চাই 

বিলাসিতা । আপাতমধুব স্থুখকে আমরা 

আলিঙ্গন কবিয়া ধর্ম তো হারাইতে 
বসিয়াছি-ই, স্বাস্থেরও হানি করিতেছি। 

হিন্দুর ধর্ম প্রাতরুতান, প্রাতঃন্নান। 

প্রভাতের দ্গান-_হৃর্য্যরশ্ি লাগিবার আগে জল 

নির্মল ও স্বাস্থ্যোপযোগী থাকে বলিক্া তাহাতে 
অবগাহন করিলেও দেহ মনের পাপ দূরীভূত 



আহুর্ধেদ _বৈশাখ, ১৩২৬। [৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 
পপ সপ পপ সপে উরস পা ররর... ০০ টিতে 

হয়। স্বর্গীয় অপূর্ব জ্যোতিঃ দেহ ও মনকে | তা” শ্রহণ করিতে নারাজ । উষ্ণ প্রধান 
আনন্দিত করিস্বা তোলে । তারপর পুষ্প চয়ন, | আমাদের দেশ, শীত প্রধান দেশের উপ্রবীর্য্য 

পুষ্পের সুগন্ধ-নাসিকাঁরদ্ধে, প্রবেশ করিষা, 

মনকে আনন্দ ও স্থথ প্রদান করে, ভ্রমর | 

গুঞ্নন শ্রবণ-বিবরে প্রবিষ্ট হুইয়। মনকে নব- 
ভাবে মাতাইয়। তোলে। 

আকুলি-বিকুলি করিয়া গুপ্তরিয়া থাকে। 

তার পর আহ্বিক, এই সময় ভগবানের 
আরাধনা কত আনন্দদার়ক-_তা” রা*র1 ইহার 

সেবক--তারাই বুঝিতে পারিয়াছেন। সাত্বিক 

আহার হৃদয় মনের তৃপ্তি সাধন করিয়া 

দেহকে সম্পূর্ণ নিরাময় করিয়া! তোলে । তাই 
সে কালের হিন্দু নিরোগী ও দীর্ধাযু ছিলেন । 

নান! পাপে লিপ্ত থাকিয়া আমরা এখন আর 

তাহাদের স্তার় নিরোগ দেহ, স্্স্থ মন ও দীর্ঘায়ু 

লাভ করিতে সমর্থ হইনা। সার়াহ্ছে আমাদের 

হিন্দুর দন্ধ্যাবন্দনা ও রজনীযোগে সাত্বিক আহার 
আয়ুরক্ষার অনুকুল ছিল। এগুলি আমর! 

এখন আর রক্ষা করিনা। 

প্রাপ্ত আমবা কুশিক্ষাগ্রস্ত হইয়া মনে করি-_ 

ভ্রমরবধু যেন নিত্য কড্লিভার ব্যবহার করি। 

৷ চ্যবনপ্রাশের পরিবর্তে বিশ্বাদ কড্লিভারকে 

] 

ূ 

পাশ্চাত্য শিক্ষা । সভ্যতাই হইলনা। 

ওষধ পথ্য আমাদের সহিবে কেন? তাহাতে 

স্থফলের অপেক্ষা কুফলই অধিক হইয়! থাকে । 

চ্যবন খষি কৃত চ্যবনপ্রাশকে ছাড়িয়া আমরা 
সত্যাদ 

আমরা কেন পছন্দ করি, তা, আমরাই বুঝি 
না। এইত একটা উদাহরণ দিলাম, আর 

কত রহিয়াছে, সব কথা পরিষার করিয়া 

বণ৷ ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মাসিক পত্রে লিপি বদ্ধ 

কর] চলে না। 

পূর্ব্বে হিন্দুর প্রাতঃকৃত্যের কথা উল্লেখ 

করিয়াছি, অধুন। ধাহার৷ ব্রান্গমুহূর্তে গাত্রো- 

থান করেন, তাহার! সেই শুভ মুহ্র্তেই চায়ের 

আয়োজনে ব্যস্ত হন | কাক যখন ডাকে কা, 

বাবুপ্লা তখন ডাকেন চা! একটু বিস্কুট, এক 

পেয়াল! চা উদরস্থ করা! চাই, তা” না হইপে ত 

বিদেশের আমদানীকর! 

শিক্ষা লাভ করিয়াই বা লাভ হইল কি? 

ইহা আমাদের পুর্ব পুরুষগণের অসভ্যতার , আগে দেশে চা ছিলনা, কেমন করিয়া চা 
লক্ষণ । এককালে এমন দিন ছিল, আমরা ূ আমাদের উপর একাধিপত্য বিস্তার করিল, 

এইরূপ হিন্দুকে দেখিয়া উপহাস করিয়াছি। | তা” অনেকেই অবগত আছেন। বিলাতি 
এখন অনেক কারণে সে বাতাস কতকটা! ূ ব্যবসারীরা বিনামূল্যে চা খাওয়াইয়া 

ফিরিয়াছে ; মঙ্গলের লক্ষণ । ৷ আমাদিগকে নেশার বলে কাবু করিয়া-_ 

অধুনা প্রতারণ। ও পাপ আমাদের হৃদয় 

দখল করিয়া বসিয়াছে, তাহার জন্ত 

আমাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটিতেছে। গ্রহ 

বিপাকে আগেকার কোনটাই আমাদের 

এখন আর ভাল লাগিতেছেনা । ধ্ৰস্তরি 

সদৃশ খষি গণের ওষধে আমাদের বিশ্বাস নাই, 
আঘুর্বেদে আস্থা নাই আমাদের দেশের 

উপযোগী,আমাদের দেহে যা” সহনীয়-- আমরা 

তাহাদের ব্যবসায় বিস্তার করিয়া ফেলিয়াছেন। 

পঁচিশ বৎসর পুর্বে কি কেহ কলিকাতায় 

এতগুলি চায়ের দোকান দেখিয়াছেন? 

তা'রপর অলিতে গলিতে চ! ফেরি করিয়া 

আমাদের দ্বারে উপস্থিত হইতেছে, আমরা তা” 
না খাইক্সা ধাই কোথা? আমি একবার 

পশ্চিমে যাইতেছিলাম,--মোগলসরাই ্টেসনে 
। গাড়ি অনেক্ষণ দীড়ায়, ফেরিওয়ালা চা 



৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা! |] স্থাস্থ্যরক্ষায় হিন্দুধর্মের বিধি নিষেধ । 
৩০০০০ সা এ পপ | ৯ স্পেস ্পপি চে 

দিতেছে, _“ত্রাঙ্মণ চ1” বলিয়া যখন হাকিল-_ 

তখন বড় শীত বলিয়! তা'কে ডাঁকিলাম, এক 

পেয়ালা! চা খাইয়া! দাম দিতে চাহিলাম, সে 
কহিল, “আমরা লিপটর্ন সাহেবের চাকর 
বিন! দামে চা খাওয়াই» আমি ভাবিলাম 

ব্যবসাদ্দী বটে! আমি ষে কামরায় ছিলাম সেই 
কামরায় আরে! ছইজন কলিকাতার সৌখিন বাবু 

ছিলেন- তাহারা বলিলেন “ছিঃ আপনি হিন্দুর 

চা খাইলেন,.কেন? হিন্দুরা কি চা তৈয়ার 

করিতে পারে? মুসলমানের চা খান, বেশ 

আরাম পাইবেন।” আমি তো ই"হাঁদের 

বিকৃত শিক্ষা বুবিয়া অবাক হইলাম। 

যাহা হউক আমাদের আর একটা মহৎ দোষ 

হইয়াছে-হিন্দুর সব তাতেই অগ্রাহহ করা। 

হিন্দুর অস্পম্ত জাতি না রীধিলে আমাদের 

ভাল লাগেনা, তাহারা ছু'ইয়া না দিলে 

আমাদের রসনায় সেটা যেন তৃপ্তিকর 

বপিয়াই উপলব্ধি হয় না। হিন্দু ভিন্ন অন্তান্ত 

জাতির পকাহারে এবং চায়ের মত-উগ্রবী্ষ্য 

দ্রব্য পানে আমাদের উদরের পীড়া হইবাঁর কথা, 
ফলে হইতেছেও তাহাই । চায়ের অপকারিতা 

যথেষ্ট, চা-খোরদের ডিস্পেপসিয়া নামক 

রোগটি যেন একচেটিয়া । চ| পানে সাময়িক 

একটা স্ফৃত্তি হইতে পারে, কিন্তু অবসাদ হয় 
তার দ্বিগুণ । আমার এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা 

রেস্কুন চিফকোর্টের উকীল, তাহার বিবাভের 

জন্য আমাদের সমাজ ছাড়িয়া আমার কোন 

আত্মীয় কলিকাতা অঞ্চলে মেয়ে দেখিতে- 

ছিলেন, একটী মেয়ে ঠিক করিয়া পত্র 

লিখিলেন, কলিকাতায় গিয়া মেয়ে দেখিলাম । 
সে মেয়ে যেন একটা থিয়েটারের অভিনেত্রী 

বেশে আমার নিকট হাজির হইল। অবস্থা 
দেখিয়াই ত আমি অবাকৃ। পরে জানিলাম, 

বৈশাখ ৩ 

৯৭ 

মেয়ে প্রাতে উঠিয়া চা-বিস্কুট খায়? সন্ধায় 

ধিকালে আবার চা চাই। সাবান এসেন্সেরত 

কথাই নাই। যাহা হউক সে মেয়েকে আর 

আমাদের গৃহে আনা হইল না। আমাদের 
কোন পুরুষেই-কি মেয়ে কি পুরুষের জন্ত 

চায়ের ব্যবস্থা নাই, কেবল দেশের অবস্থা 

বুঝিয়া অভ্যাগতদের জন্য গৃহে চায়ের 

আয়োজন আছে মাত্র। যাহাহউক হিন্দুর 

প্রাতঃকৃত্যাদির পবিবর্তে ত্র সময় এই সকল 

বিজাতীয় পান ভোজনের ব্যবস্থা আমাদের গুহে 

এবূপভাবে প্রবেশ করিয়াছে যে, ইহা 

আমাদের অন্তঃপুর পর্যস্ত দখল করিয়া 

ফেলিয়াছে _ইহাই ভয়ের কথা । আমাদের 

দেশে অনেকেই স্থীক্প পুত্র কন্যাকে স্বহস্তে এই 

বিষ প্রদ্দান করিয়া থাকেন, ইহা আরো 
আশঙ্কার কথা। পুর্বে যে অবিবাহিতা .মেয়ের 

কথা বলিলাম, তাহার পিতা মাতাই তাহাকে 

এই কুঅভ্যাসগ্রস্ত করিয়াছেন শুনিলাম। 

শান্ত্রকারের কতকগুলি তিথি বিশেষে 

কোন কোন বস্তু গ্রহণ ও ভক্ষণের ব্যবস্থা 

দেন নাই--উহ্ার সহিত স্বাস্থ্যের অতি নিকট 

সন্বন্ধ। অমাবস্াঁয় স্ত্রী, তৈল, মৎসা, মাংস- 

সম্ভাগ-নিষেধ-ব্যবস্থা আছে। আবার কোন 

তিথিতে তাল, কোনটাতে অলাবু ও কোনটাতে 
বার্তীকু ইত্যাদি রূপে তিথি বিশেষে, দ্রব্য 

বিশেষের ভক্ষণ নিবিদ্ধ;) এখানেও শাস্ব- 

কাবেরা ধর্মহানি, বংশহানি প্রভৃতির ভয় 

দেখাইয়াছেন। ফলকথা, যে সকল নিষিদ্ধা- 

দেশ হইয়াছে তাহার সহিত স্বাস্থ্যের 
যে ঘনিষ্ঠ সন্বন্ধ 'নিহিত, তাহা আধুনিক 

বিজ্ঞানবিশারদেরাও অস্বীকার করিতে পারেন 
না। একাদশীতে উপবাস ও পক্ষান্তে 

নিশি পালন ব্যবস্থা আছে। ' একাদশী যাহারা 



২৪১৮ 

পাঁলন করেন--আর একাদশী ধাহারা পালেন 

করেন না-তীাহারা উভয় পক্ষ হইতেই 

এই সকল উীক্তর সারবত্ব। উপলব্ধি করিতে 
পারেন। একাদশী জোয়ারের দিন, সে 

দিন উপবাদ দিলে দেহটা খুব ঝরঝরে 

খরখরে হয়, সে দিন উপবাস দিলে বাতা দ 

রোগের বিশেষ উপকাব দর্শে। সেই জন্য 

দেখা যায়, আমাদেব বিধবাগণ প্রায় সকলেই 

নীরোগ । আবার পক্ষান্তদিনেও জোয়াবের 

দিন। অমাবস্যা, পুণিমায় নিশিপালন অর্থাৎ 

রাত্রিতে উপবাসদিলে ব! অন্নাহার রহিত করিলে 

শরীরটা বেশ হাল্কা হয়। তাহাতে ও 

বাতারদি বোগের উপকাব দর্শে। বর্তমান- 

কালে পাশ্চাত্য শিক্ষিত ডাক্তারেরাঁও পক্ষান্তে 

রোগীকে অন্নাহার দেননা, একাদশীতেও 

হার! তদ্রপ ব্যবস্থা করেন । ধম্মের দোহাই 

দিয়া এ সকল নিষেধ করা হইয়াছে, তাহাৰ 

কারণ পূর্বেই বলিয়াছি-হিন্দু, ধর্মকে 

ছাড়িতে পাবেনা, আর সব পাবে। স্বাস্থ্য 

সম্বন্ধেযষে সকল ব্যবস্থা শাস্ত্রকারগণ বিধিবদ্ধ 

করিয়াছেন, তাহাতে স্বাস্থ্যোন্রতির উপায় 

বিজড়িত এই কথা আমাদের সকলেরই মনে 

কর! উচিত । আমর! যেরূপ অল্পাযু ও স্থাস্থ্যহীন 

হইয়া পড়িতেছি, তাহাতে আর ইহা৷ উপেক্ষা 
করিলে চলিবে না। শান্ত্রবিধান লঙ্ঘন 

করিয়াই আমরা মরিতে বসিয়াছি-- ইহা! আমা- 
দিগকে বিশেষরূপে মনে করিতে হুইবে, নতুবা! 

আমাদের আর আত্মরক্ষার কোনে উপায়ই 
নাই। 

কোন ইংরেজের মুখ দিয়া কথা বাহির না 
হইলে আমরা তাহা! মানিতে চাই না । ইংরেজ 
যাহা বলেন, তাহা আমাদের খষি প্রণীত বেদ 

বাক্য অপেক্ষাণ্ড অধিকতর গ্রহণ করিয়া থাকি । 

আয়ুর্ববেদ__-বৈশীখ, ১৩২৬। 

পথ্যার্দি সম্বন্ধেও আমাদের এক্ষণে সেইবপ 

| ৩ম বর্ষ, ৮ম সংখ্য। 

ব্যবস্থা হইতেছে । রোগীর পথ্য দ্রেশভেদে 
আমাদের রোগ ও দেহের উপযোগী হও 

প্রয়োজন, আমর! আমাদের আয়ুর্বেদ গচলিত 
পথ্যাদিতে তেমন আস্থ।--বিশ্বাসস্থাপন 

করিতে পারিতেছিনা, ইহাও আমাদের 

ছুর্লক্ষণ। তাহা! না হইলে খই ও চিড়ার মণ্ড, 

মসুরের যুষ প্রভৃতি অনেকদিন পূর্বে আমাদের 

বাস্তভিটা হুইতে নির্বাসিত হইত না। এখন 

তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে-বিলাতি 

নানাবিধ কুপথ্য । তবে সংপ্রাঙ মস্থরের যুষের 
আদর হইতে দেখিতেছি, কারণ আমেরিকার 

ডাক্তারগণ ব! মেডিকেল বোর্ড বলিয়াছেন, যে 

মন্দের দালে মাংসের তুণ্য উপার্দীন রহিয়াছে । 

আমাদের শাস্ত্রকাবেরা তাহা পূর্বেই জানি- 

তেন। তাই তাহারা রবিবাব ও অমাবস্তায় 

মৎস্য, মাংসের নিষেধের সঙ্গে মহরের 

দাহলেরও নিষেধব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। 

কেমন কবিয।! বলিব আমাদের শান্তকারগণ 

কিছু বুঝিতেন না, অথবা তাহার! অবৈজ্ঞানিক 

ছিলেন ? 

ফণকথা ; স্বাস্থ্রক্ষা করিয়া দীর্ঘজীবন লাভ 

করিতে হইলে, সর্বাগ্রে খষি প্রণীত শাস্ত্রা- 

দেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হুইবে। 
তাহা হইলে আর আমাদিগকে নিত্য ডাক্তারের 

দাওয়াইখানায় দৌড়! দৌড়ি করিতে হুইবেনা, 
_-আজ ডিস্পেপ্সিয়া, কাল শিরঃপীড়া, পরদিন 
জর-_-এ সকল নিত্য অন্থুথে ভুগিতে হইবে 
না। শান্ত্রাদেশ না মানিয়া আমরা এই সকল 
আধিব্যাধির বাঁধা নিমন্ত্রণ আনিয়া ফেলিয়াছি। 

ছেলে জন্মিতেই সামান্য অন্ুুখে ডাক্তারী 
ওঁষধধে তাঁর পেটে চড়া পড়িয়া বায়। 

আমাদের প্রাচীনাদের টোটক! টাটকী স্ৃতিকা- 



৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্য ] দর্শনেক্দ্িয় বিবরণ । ২৯৯ 
সর সাপটি শশী শিট পপ সরানোর 

ঘর হইতে বিদায় হইয়াছে, আমাদের স্ৃতিক| | দেখিতে চাও--তবে আর বিলম্ব করিওনা, 
ঘরে শিশুর ক্রন্দনেও ডাক্তারের ভাক পড়ে ! | শাস্ত্রাদেশকে আলিঙ্গন কর, কৃতাপরাধের 
আর বাকী রহিল কি ?.বদ্দি নিজেকে নীরোগ, | প্রায়শ্চিত্ত হউক । 

দীর্ঘজীবী ও পুত্র পৌত্রাদিকে নুস্থদেহ উীরাজেন্দ্রকুমার মজুমদ্দার । 

দর্শনেক্রিয়-বিবরণ |* 
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তথাপি তাহারা যে পদার্থের বিশেষ বা ভেদক 

তৎপূর্বে আমাদিগকে জ্ঞানের বিষয় কিঞ্চিৎ | ধর্ম বহন করিতেছে, একথা নিঃসংশয়ে বলা 

আলোচনা করিতে হয় । কারণ দর্শনেন্দ্রিয় ! যাইতে পারে। 

ও জ্ঞানেরই কারণ বা দ্বার স্বরূপ । কোন পদার্থ ৰ বাহিরের পদার্থ ব্যতীত আভ্যন্তরিক কোন ' 

শরীরের বাহিরে অথবা! ভিতরে সংস্পৃষ্ট হইলে | কারণে ধমনীর অবস্থা পরিবন্তিত হইলে, সেই 
তথাকার মোতের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, | পরিবর্তিত অবস্থা মস্তকে উপনীত হইলে 

এবং সেই পরিবপ্তিত অবস্থা মস্তিষ্কে | চৈতন্যের উদয় হইতে পারে। যেমন বাহিরে 

দর্শনেন্দ্িয়ের আলোচনা করিতে হইলে 

উপনীত হইলে, মনকে যে সংজ্ঞা প্রদান করে, গন্ধদ্রব্য ব্যতীত সময়ে সময়ে নাসারঙ্ধে, 
তাহাকেই আমরা জ্ঞান বলিয়া থাকি । | গন্ধদ্রব্যের আত্বাণ পাওয়া যায়ঃ শ্লৈক্মিক 

আমাদের এই দেহের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গই | বোগে অনেক সময় ইহা প্রত্যক্ষ করা 

চৈতন্তময় । চৈতন্যময় হইলেও ইহাদের । যায়। বাহিরের কোন উত্তেলনা ব্যতিরেকেও 

ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্ত শ্রোতের দ্বারা মস্তকে নীত ; চক্ষুদ্বারা আলোক ও অন্ধকার দৃষ্ট হইয়া থাকে, 

হইলে আমরা মনের দ্বারা তাহার উপলদ্ধি | অপনম্মার রোগে ইহা আমর প্রত্যক্ষ করিয়া 

করিয়া! থাকি । থাফি। 

যদিও আমাদিগের ধমনী অথবা আত চৈতন্য নানা প্রকার ; তন্মধ্যে অসুস্থতা, 

বস্তর সকল ধর্মকে বহন করিতে পারে না, ] দৌর্বলা. গ্লানি বা অবসন্নতা প্রভৃতি চৈতন্ত 

* আয়ুর্বেদ সভার সাধারণ অধিবেশনে এই প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। প্রবন্ধের সমালোচনার অন্য 

আয একটা সাধারণ সতা'র অধিবেশন হইয়াছিল । আলোচনার সুবিধার জন্ত ১০১২ জন সতোব নিকট 
প্রবন্ধের প্রতিলিপি পাঠান হইয়াছিল । কতকগুলি সভ্য প্রবন্ধের বহুস্থলে আমূর্ধেদোক্ত প্রমাণ জিজ্ঞাস। 
করিয়াছিলেন । অধিবেশনাস্তরে স্থির হয় যে প্রবন্ধ লেখক অনুগ্রহ পূর্বক তাহার সিদ্ধান্তের প্রমাণ 
উল্লেখ পূর্বক একটা পৃথক্ প্রবন্ধ লিখুন । আশাকরি প্রধন্ধা লেখক সভার অনুরোধ মত কাধ্য করিবেন, 
এবং করিলে সেই প্রব্দ্ধ সাদরে আমর! মুদ্রিত করিব। আং সং 
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শরীরের কোন্ স্থান হইতে উৎপন্ন হইতেছে 
তাহা বল! ধায় না। কিন্তু উহার যে শরীরম্থ 

দোষ বা রসরক্তাদি ধাতুর বিকৃতি ব৷ 

অস্বাভাবিক অবস্থা হইতেই উৎপন্ন হইতেছে 

তাহা বলা যাইতে পারে। এতত্িন্ন ক্ষুধা বোধ, 

ইহাকে আমাশয়িক চৈতন্ত, শির! ধমনীর ক্রিয়া 

লোপ, ইহাদ্দিগকে শির! ধমনীর চৈতন্ত, গুরুত্ব 

লঘুত্ব বোধ, ইহাকে, পেশীর চৈতন্য বলা যায়। 
আবার সাধারণ উত্তেজন।র দ্বারাই হউক, 

বা বিশিষ্ট উত্তেদ্রক দ্রব্য দ্বারাই হউক, কোন 

বিশিষ্ট স্থান উত্তেজিত হইয়া যে চৈতন্য উৎপন্ন 
হয়, তাহাদিগকে এন্দ্রিয়ক জ্ঞান কহে, এবং 

তং স্থানকে তাহাদের স্ব স্ব ইন্দ্রিয় কহে। 

ইন্জ্িয় পাচটা__চক্ষু কর্ণ নাসিক জিহ্ৰা ত্বক । 

৩। উত্তেজক কারণ দেহ মধ্যেই থাকুক 

অথবা বাহির হইতেই দেহে সংস্পৃষ্ট হউক তাহা 

ভিন্ন ভিন্ন ইন্জিক়ে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান উৎপাদন 
করে। যেমন চক্ষুতে বাতাদিদোষ দূষিত 

হইলে নান! প্রকার আলোক এবং অন্ধকার দৃ 
হর, ঘ্রাণ দুষিত হইলে বিবিধ গন্ধ এবং কর্ণে 

নানা প্রকার শব এবং জিহ্বায় বিৰিধ আস্বাদ 

এবং ত্বক দূষিত হইলে শাত উঞ্ বেদনা 
প্রভৃতি নান! প্রকার স্পশ অস্থভূত হয়। 

উপরে যে জ্ঞানের ব্যয় আলোচনা করা 

'হুইল, অনেক সমগ্র তাহা ভ্রম পূর্ণ ও হইতে পারে, 
যেমন এক গাছি দড়ি দেখিরা অনেক সমর 

সর্প ভ্রম হইতে পারে । বিস্তৃত ময়দানে স্থানু 

সপ সস সপ্ত 

অথব৷ কিয়ন্বরে ঢাক ঢোল বাঁজাইতেছে 
বলিয়া বোধ হয়। 

আবার দেখা যায় যে, এই সকল গ্রন্ট্রিয়ক 
জ্ঞান বিষয়ে, ইন্ছ্রিয়ের উপর মন প্রভূত্ব করিয়। 

থাকে । কারণ দেখা যায় যে, এই সকল 

বহিরিজ্দিয়ের সহিত মনঃ সংযোগ থাকিলে তবে 

জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে । মনঃ সংযোগ ন। 

থাকিলে কোন জ্ঞানই জন্মিতে পারে না, যেমন 

কোন ব্যক্তি তাহার বন্ধুর সহিত কথা বলিতে 

বলিতে যদি তাহার মন অন্য কোন একট! 

গুরুতর বিবয়ে আক্রান্ত হয় তবে সে তাহার 

বন্ধুর কোন কথাই বুঝিতে পারে না, কারণ 

তাহার মন শ্রবণেন্দ্িয়ের সহিত সংযুক্ত নহে । 

ঘোর নিদ্রার অবস্থার মন ক্লান্ত হইয়া বিষর 

গ্রহণ হইতে নিবৃন্ত হইলে, অথবা রাঁগান্ধ হইশে, 

তখন কোন জ্ঞানৎ মনোমধ্যে উদিত হয় 

না। আবার তীব্র মনঃসংযোগে মানব কাতান 

বাদতনর বিবিধ যন্ত্রের স্বর তান ও তাল স্বন্থ 

করিয়া অনুভব করিতে সক্ষম হয়। 

উপরোক্ত জ্ঞানের আলোচন। দ্বার 

আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুইতেছি যে, 

জ্ঞানোংপন্তি স্থান যেখানেই হউক না কেন, 
সেই জ্ঞানের উপলব্ধি মস্তকেই হয়। জ্ঞান 

সাধারণতঃ অসংখ্য প্রকার হইলেও তাহার 

ছুই শশ্রণীতে বিভক্ত ; ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ ও মানস 

প্রত্যক্ষ। শরীপ্বের ভিতর হইতেই হউক বা 

বাহির হইতেই হউক, যাহা কোন বহিরিক্্িয়কে 
দেখিয়া ভূত ভ্রমে অচেতন হইতে পারে। এই- | স্পর্শ করিবে-_-তাহাই উন্র্িয়ক জ্ঞান; এবং যাহা 
রূপ দৌঁছিক কোন কারণ জনিত চৈতন্ত ও বাহ্ 
কারণ ফন্ভুত বিয়া ভ্রমন হইতে পারে। যেমন 

চক্ষু পিত্বদুষিত হইলে. বাহির হইতে 
আলোক পড়িতেছে বলিয়া ভ্রম হয়। কর্ণ 

দুষিত হইলে শব্দ বাহির হইতে আগিতেছে 

কোন বহিরিন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিবে না, কেবল 

মাত্র মনকে স্পর্শ করিবে, তাহাই মানস জ্ঞান। 
এই জ্ঞান আবার ষথার্থ ও অযথার্থ ভেদে 
দ্বিবিধ। যথার্থ জ্ঞান অর্থাৎ প্রমাজ্ঞান এবং 

অযথার্থ জ্ঞান অর্থাৎ ভ্রমজ্ঞান। মানস দোষেই 
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ভ্রম জ্ঞান জন্িয়া থাকে, অর্থাৎ জ্ঞানোৎপত্তি | উত্তেজিত হইয়াই বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয়। 
কালে মন অন্ত কোন বিষয়ে অন্যন্ত থাকিলে | রূপ এবং দর্শনেন্দ্িয় উভয়ই পঞ্চমহাভূতা আক 
হঠাৎ তাহা উপস্থিত হইয়া ভ্রম জ্ঞান উৎপাদন | হইলেও চক্ষুতে তেজো ধাতুর আধিক্য আছে 
করে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় প্রথমে চৈতন্য গ্রহণ | বলিয়া আলোক দ্বারা দর্শনেন্ত্রিয় উত্তেজিত 
করে, তৎপ রশ্ স্ব শ্রোতঃ দ্বারা তাঁহার উপলব্ধি | হইতে পারে । 

হইয়া থাকে । যাহাহউক এক্ষণে দর্শনেন্দ্রিয়ের চক্ষুর আকার গোল, কয়েকখানি অস্থি 

বিষয় আলোচনা করা যাউক। নির্মিত কোটরে অবস্থিত, ইহার বেধ নিজ অস্কুষ্ঠ 

যাহাদের চক্ষু আছে, তাহার! দেখিতে পায়, | পরিমাণের ছুই অঙ্কুল। এবং দৈর্থ ও প্রস্থ সার্ধ 
যাহাদের চক্ষু নাই তাহার! দেখিতে পায় না। | দ্ধযক্গুল। ইহার উপরি ভাগের গঠন অনেকটা 
অন্ধকারে চক্ষু খুলিয়া রাখিলেও যে ফল, | গোস্তনের স্তায় ইহ! কয়েকখানি মাংস পেশী 
আলোকে চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিলেও সেই ফল। | দ্বারা আবদ্ধ থাকে এবং ইচ্ছামত ঘ্বুরাইতে 

ইহা দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত | ফিরাইতে পারা যাঁয়। নয়ন গোঁপক কতক 
হইতোছি যে, চক্ষু দ্বারা আমরা দেখিতে পাই | গুলি আবরণ. মাংসপেশী, কাঁচ সদৃশ পদার্থ 

এবং আলোকের সাহায্যেই এ সকল বস্ত | ও উজ্জল তেজোময় আলোচক পিত্তদ্বারা 
আমাদের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; স্থতরাং | নির্মিত, । ইহার চতুদ্দিক জলময়, কিন্ত মধ্য 
আলোক এবং চক্ষু সম্বন্ধে আলোচনা করা! | প্রদেশটা তেজোময় পিত্ত দ্বাবা নির্টিতি হওয়ায় 
আবশ্যক । সাধারণতঃ দেখা যায় যে, ইন্দ্রিয়গণ চক্ষুর সমস্ত অভ্যন্তর প্রদেশই দেখিতে বেশ 
স্বনীতীর দ্বারা অভিব্ক্ত হইয্াই স্বন্ব বিষয় | উজ্বল হয়। প্র উজলতা৷ জলের দ্বারা নষ্ট হয় 
গ্রহণ করিয়া! থাকে । যেমন সন্দেশটী মুখে 

প্রক্ষিপ্ত হইলেই রসনেন্দ্রিয় দ্বারা উহার মধুরতা! 

অনুভূত হয় না, কিন্তু কগগত 

অভিব্যক্ত হইলেই উহার স্বাদ অনুভূত হয়। 

সেইরূপ দর্শনেক্দ্রিয় রূপ দ্বার! উত্তেজিত হইলেই 

বিষয় গ্রহণে সমর্থ হয় । আলোকের ধন্ম এই 
যে, তাহারা কোন পদার্থ হইতে নিঃস্যত হটয়া 

সরল রেখা অভিমুখে গমন করে। জল অথবা 

তততুল্য কোন দ্রব পদার্থ অথব! উজ্জ্বল ঘন 

কাচ বা তত্তুল্য কোন পদার্থের ভিতর দিয়া 

এ আলোক দরল রেখাভিমুখে অতি সহজে 

প্রবেশ করিতে পারে । চক্ষুর সন্মুখাংশ জলের 
হাঁর স্বচ্ছ এবং দ্রব পদার্থে পূর্ণ থাকে ; সুতরাং 

চক্ষুর ভিতরে ৪ আলোক অনায়াসে প্রবেশ 

করিতে সক্ষম হয়; এবং ইহার দ্বার! দৃষ্টি 

নেসা বারা 

না। উহা হইতে সর্বদাই একটা জ্যোতিঃ 

| বহির্থ হইতেছে এবং তাহার ক্ষয় হয় না, 
বাহিরের আলোকের সংস্পর্শে উহা আরও 

উদ্দীপিত হম । ইহার অক্ষয়ী জ্যোতিঃ অনেকটা 

থদ্যোতের আলোকের নার । এই জ্যোতিম্মস্ 
পদার্থটী উষ্ণ, সুতরাং চক্ষু শীত সাম্স্য অর্থাৎ 

শৈত্য দ্বারা উহ! নিরাপদ থাকে এবং উষ্ণম্পর্শে 
উহ1 উত্তেজিত হনব, এমন কি এতদূর উত্তেজিত 

হইতে পারে যে, তদ্বারা তাহার আশ্রক্ক স্থান 
সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইতে পারে। বিদেহাধিপের 

মতে শৃঙ্গাটক সির! চক্ষুর পশ্চাৎ দেশ ভেদ 

করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্বক দৃষ্টিমগুল 

নামে অন্ভিহিত হইয়াছে! প্রত্যেক পাস্বের সিরা 
তাহাদের নিজ চক্ষুর ভিতর প্রবেশ করিবার 

পূর্বে এক পার্থের কতকগুলি স্রোত; অপর 



৩৬২ 

পার্থে গমন করে, এজন প্রত্যেক চক্ষে 

ছুই সিরাই দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষুর 
বহির্দেশ দেখিতে শুভ্র, কিন্ত উহার সম্মুথাংশ 

উজ্জ্বল ও দেখিতে অতিশয় সুন্দর, এইস্থান 

দিয়াই চক্ষুর ভিতর আলোক প্রবেশ করে। 

চক্ষুতে মণ্ডল পাঁচটা, তন্মধ্যে পশ্বমগ্ডন ও 

বস্সমগুল পরিত্যাগ করিলে নেত্র গোলকে 

তিনটা মাত্র মগুল দেখা যায় । এইস্থলে শুদ্ধ সেই 

তিনটা মণ্ডলের এবং নেত্রগোলকের সম্মুখ 
হইতে পশ্চাৎভাগ পর্যস্ত যে চারিটা পটল 

বা স্তর আছে, তাহারই বিবরণ করা 

যাইতেছে। মণ্ডল ইহা! সিরা স্নায়ু ব্যাপ্ত জরাধু 
বিশেষ, সাধারণতঃ ভাষায় ইহাকে আমর! 

পর্দা বলিয়া থাকি । এই পর্দাগুলি শৃঙ্গাটক 

সিরার সনুখ প্রদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া 

সমস্ত নেত্রগোলককে মগ্ডলাকারে বেষ্টন 

করিয়া আছে এই জন্যই ইহাদের নাম মুণ্ডল 

রাখা হইয়াছে । নেত্রগোলকে মণ্ডল ৩টা, 

_শ্বেতমগ্ডল কৃষ্ণমণ্ডল দ্ৃষ্টিমগুল। এই 

মণ্ডলগুলি উপর্যুপরি ব্যবস্থিত অর্থাৎ প্রথম 

শ্বেত মণ্ডল তাহার মধ্যে কষ্চমণ্ডল এবং 

তন্মধ্যে দৃষ্টিমগ্ডন । সর্ধ্বহিস্থিত মণ্ডলের নাম 

শ্বেত মণল । 

শ্বেতমগুল- ইহা! অতি কঠিন ও ঘন সুত্রে 

নির্শিত। ইহা চক্ষু মগ্ুলের প্রায় পাঁচভাগের 

৪ ভাগ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে । সম্মুথস্থ অপর 

গ্রঞ্চমাংশ অত্যন্ত উজ্জল ও নির্দল। এই 

সন্মুখস্থ গোলস্তনাকার অংশের নাম গোস্তন | 

এই অর্ধবহিষ্থ স্তরের ত্বকগুলি রসবাহিনী 
ধমনীঘ্াার! নির্দিত; রক্ত বাহিনী ধমনীও ইহাতে 
প্রবেশ করে একথ! কেহ কেন বলেন। 

এবং ইহাতে যে দ্বেব পদার্থ রহিয়।ছে, তাহ! স্বচ্ছ 

রস, এই রসের স্বাদ ঈষৎ লবণাক্ত এই রস 

আয়ুর্বেদ বৈশাখ, ১৩২৬ । [৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 

ত্বচ্ছ বলিয়াই গোস্তনটা ওরূপ সুন্দর দেখায় । 
যদিও এই শ্বচ্ছরসের সহিত শোপিত মিশ্রিত 

নহে, তথাপি উহাকে কখন কখন রক্জবর্ণ 

হইতে দেখ! যায় । 

কৃষ্মণ্ডল--এই আবরণটা ক্ৃঞ্চ ব্ণ 
পদার্থে পরিপূর্ণ, ইহা শোণিতে রই অংশ, 
অত্যন্ত আগ্নের, কারণ দেখা যায় ষে, ইহা দ্বারা 

সমগ্র দৃষ্টিমগ্ডল উত্তপ্ত থাকে । কৃষ্ণ বর্ণের 

পদ্দার্থ গুলি শোণিতের অংশ হইলেও উহাতে 

প্রচুর পরিমাণে বায়ুথাকায় ৩ৎ সংযোগে উহার 

বর্ণও কাল হইয়াছে। এই আবরণটা শ্বেতমগলের 
মূলদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া উদ্ধে শ্বেত মণ্ডল ও 

বাহ্ পটল এই উভগ্নের সংযোগ স্থলে উপস্থিত 

হইয়াছে। এবং ইহারই একটা অংশ আরও 
অগ্রসর হইপা মাংস পটলকে সর্বতোভাৰে 

উদ্দে ও নিয়ে ব্যাপিয় রহিয়াছে। ইহা দ্বারা এই 

উদ্দেগ্ত সাধিত হয় যে, যে সকল তীক্ষরশ্মি অতি- 

মাত্রায় অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়। নয়নাধিষ্ঠানকে 
অভিভূত করে, তাহাদিগকে শোধন করে। 

মাংসপটল-_ইহা গোলাকার কুঞ্চলশীল 

পেশী বিশেষ । ইহার মধ্যস্থলে গোলাকার 

একটি ছিত্র দৃষ্ট হয়, ইহার নাম দৈব ছিদ্র। 

মাংস পটল মেদঃ পটলের সম্মথ গাত্রে সংলগ্র 

হুইয়। অবস্থিতি করে। ইহার বাহ্ ধার গোস্তন 

শ্বেতমগ্ুল ও কৃষ্ণমগুলের আবরণদিগের 

সন্ধিস্থলে। ইহাতে কতকগুলি পিত্ত শোণিত 

বাহী এবং মেদে! বাহী লোত এবং কওর! দৃষ্ট 
হয়। ইহার ভিতর দিয়া আলোক প্রবেশ 

করিতে পারে না। কারণ ইহারই সম্মুখ ও 

পশ্চাত্ভাগে কৃষ্ণবর্ণের একটী পর্দা সংলগ্ন" 

রহিম্নাছে। বাহিরের অতিরিক্ত আলোক 

গোস্তনের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র তাহার 

কতকাংশ এই কৃষ্ণবর্ণের পন্দার্থ শোষন 
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করিয়া লক্ন। সুতরাং পরিমিত আলোকই | ইহাকে দর্শনেন্দ্িয়াধিষ্ঠান বলা যায়। 

দৈব ছিত্র দ্বার প্রবেশ করিয়া থাকে। | কালকাস্থি একটা মেদঃ পুর্ণ কুপের 
এবং ইহা আলোকরশ্মিকে বিপথে গমন | উপরিভাগে অবস্থিত। ইহা ক্ষুদ্র এবং কিঞ্চিৎ 
করিতে দেয় না। এই পটলটা নিম্নভাগে | ঘন সুত্রাকাঁর অস্থি পদার্থ হইতে নির্ষিত। ইহার 
দূধিত হইলে সমীপস্থ বস্ত এবং উর্বভাগে | পরিমাণ মাংসপটলের এক সপ্তমাংস। ইহার 
দূষিত হইলে দূরস্থ বস্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। | সমস্ত উপরিভাগ একখানি গাঢ় নীলবর্ণ পর্দা 
অর্থাৎ দুরদর্শন বা! নিকটদর্শন পক্ষে মাংস | দ্বারা আবৃত। এই অস্থিথণ্ের মধ্যভাগ 
পটলই কারণ। এই মাংসপেশী কুঞ্চিত | কিঞ্িৎ চাঁপা হইতে পারে। ইহা হইতে 

হইলেই দৃষ্টিমগ্ুল কুঞ্চিত হয় এবং ইহার | অগ্নি শিখার স্তায় একটা আলোক রশ্মি নির্গত 
প্রসারনেই দৃষ্টিমগুল প্রসারিত হয়। নানা- | হয়, তদ্বার! নেব্রগোসকের সমস্ত অভ্যন্তর ভাগ 

কারণে দৃষ্টিমণ্ল কুঞ্িত ও প্রসারিত | অত্যন্ত উজ্বল হয়। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া অঙ্গুলি 

হয়। দ্বারা নেত্র পল্পবের উপরিভাগ টিপিলে উহা! 

হুষ্টিমওল-_ইহা মেদোবাহি শ্রোতঃ দ্বারা | আমর! প্রত্যক্ষ করিতে পারি। অন্ধকারে 

নিন্মিত। শূঙ্গাটকসির! চক্ষুর পশ্চাদ্দেশ ভেদ | পশুদিগের প্রশন্তচক্ষে অথবা বিড়ালের 

করিগা! অভ্যন্তরে বিস্তৃত হইয়া দৃষ্টিমগ্ডল এই | চক্ষে ইহা সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হুয়। এই 
ংজ্ঞা লাভ করে। ইহাতে মশক, মক্ষিকা, । দর্শনেন্দ্রিয়াধিঠানে কোনরূপ আলোক পড়িবা- 

মণ্ডলাকার, পতাকা সদৃশ, নক্ষত্র সদৃশ, ৷ মাত্র ইহ! প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। এবং সেই 
জালকের স্যার নানাপ্রকার দ্রব্য দেখিতে সময তারক। কুঞ্চিত হয়। উপরোক্ত মাংস 

প1ওয়া যায়। ইহা নেত্রগোলকের সমস্ত | পটলের কৃষ্ণবর্ণ পার্দাখান। নিম্নদিকে ক্রমে 

অভ্যন্তরপ্রদেশে ব্যাপিয়া রহিয়াছে । | ক্রমে আরও ভিতরের দিকে প্রবেশ 

দেখা যায় যে, দৃষ্টিমগুল কৃষ্ণমগ্ুলের । করি! কালকাস্থিতে উপস্থিত হইয়াছে । 
ক্রোড় দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়! শুরু | ইহার কৃষ্ণবর্ণ পদার্থের সারভাগ, যাহা! মাংস 

মণ্ডল ও কৃষ্ণ মণ্ডলের সন্ধি স্থলে মিলিত ; পটপের নিয়ভাগের শ্লোতের মধ্যে প্রস্তুত হয় 

রহিয়াছে । এবং তথা হইতে মাংস পটলের | তাহাই কালকাস্থিতে প্রবেশ করিয়! 

নিয়দেশে উপস্থিত হইয়া দৈবছিদ্র পর্যস্ত ; তারকা নামে অভিহিত হুয়। এই উল তার- 

আসিয়াছে। এই অংশটার নাম মেদঃ পটল । | কাই বস্তর সমস্ত রূপ গ্রহণ করিক্না তৎক্ষণাৎ 

মেদঃ পটল মাংস পটলেরই নিষ্নগাত্রে সংলগ্ন | তাহার ধর্ম শৃঙ্গাটক শিরাদ্বার। মন্তকে প্রেরণ 
হইয়! রহিয়াছে । এখান হইতে দৃষ্টিমগলের, | করে। এই কালকাস্থির গাঢ় নীলবর্ণ ব 
সমস্ত নিয়প্রদেশই মেদোময়। কালকান্থি, | কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ আগ্েয়, স্থতরাং অত্যন্ত উষ্ণ । 

ইহাই দর্শনেক্দরিয়াধিষ্ঠান। ধদিও সমস্ত | এই নীল বর্ণ পদার্থ ব্যতীত নয়ন গোলকে যে 
নেব্রগোলককেই দর্শনেন্দরিয়াধিষ্ঠান বলা | নানাবিধ রস দেখিতে পাওয়া যায়, যদ্বার! নেত্র 
যাইতে পারে, তথাপি পূর্বোন্ক অন্ান্ত | বুদবুদের সমস্ত অভ্যন্তর প্রদেশ পুর্ণ রহিয়াছে, 
স্থান অপেক্ষা এই পটলই প্রধান ৰলিয় | তাহার! সকলেই শ্রেম্বধর্থ্া অর্থাৎ শীতল। যদি 

রাহি ররর ৬৭৮০ পপ সাপ 



৩০৪ আয়ুবেেদ_বৈশাখ, ১৩২৬। [৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 

এইরূপ না হইত তবে কালকাস্থিগত প্র পিত | সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে । উহ্থাতে ছুই প্রকার 
নয়ন গোলককে দগ্ধ করিয়া ফেলিত--এ | স্রোতঃ দেখা যায় - শ্লেম্মবাহি ও পিত্তবাহি। 
কথা নিঃসংশয়ে বল। যাইতে পারে । রূপের | তন্মধ্যে কোন কারণে পিতবাহি আ্রোতঃ 

আলোচন অর্থৎ গ্রহণ করে বলিয়া ইহার : উত্তেজিত হইলে চক্ষুর তারক কুঞ্চিত হয়, 
নাম আলো5ক পিত্ত, এই আলোচক পিত্ব ষ্দি | এবং শ্পেক্সবাহি আোতে শ্রেম্মিক অংশ বৃদ্ধি 

একবার নির্কিবাদে রূপ গ্রহণ করিতে ! পাইলে চক্ষু প্রশস্ত হয়। 
পারে, তাহা! হইলেই সম্যক জ্ঞান লাভ করা এস্থলে একটা প্রশ্ন হইতে পারে যে, 

যায়, অর্থাৎ দর্শনশক্তি ইহাতেই পূর্ণরূপে প্রত্যেক চক্ষুর ভিতরে একটা বস্তর স্বতন্ত্র রূপ 
বিদ্যমান । প্রবেশ করায় আমরা একটা বস্তকে ছুই 

বস্তর রূপ গোস্তনের ভিতর দিয়া কাল । কেনদেখি না। উত্তর এই যে, শূঙ্গাটক 

কাস্থি এবং তথ৷ হইতে কাল কাস্থির ভিতর দিয়! | শিরা একটি, ছুইটী অথবা তিনটাঁকিম্বা সহশ্রটা 

শ্ঙ্গাটক শিবার অগ্রভাগ এবং শৃঙ্গাটক | চক্ষু দ্বারায় একই রূপ প্রবেশ করিলে ও শূঙ্গাটক 

শিরাদ্ধার প্র রূপের বহন কাধ্যে পথিমধ্যে | শিরা একই রূপ দ্বারা অভিন্নরূপে ভাবিত 

কোনরূপ বাধা প্রাপ্ত হয় না। দেখা যাক্স যে হওয়ায় একই ধন্মকে বহন করে। সুতরাং 

পরিষ্কার জঙ্গ উজ্জ্বলকাচ অথবা তত্ত,ল্য পদার্থের | একটা বস্তুর স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপ দুইটা চক্ষুদ্বারা 

তিভর দিয়া আলোক প্রবেশ করিলে যতক্ষণ । প্রবেশ করিলেও আমরা একটা বস্তর ছুইটা 
না উভা বাধা প্রাপ্ত হইবে, ততক্ষণ উহা | রূপ দেখি না। ইক্ত্রিয়বাহী ধমনীগণ যদিও 

প্রতিবিশ্ব গ্রহণ করিবেনা। যেমন বাধা | পদার্থের রূপ বহন করিয়া মন্তিফ মধ্যে লইয়া 

প্রা্ত হইবে--অমনি উহা! ঘুরিয়। দাড়াইবে, | যায় না, কিন্তু রূপের দ্বারা তাহাদের অবস্থার 
ইহার নাম প্রতিবিষ্ব। প্রতি অর্থাৎ বিপরীত ৷ পরিবপ্তন হইতে পারে, এবং সেই পরিবন্ডিত 
ভাবাপন্ন, বিশ্ব অর্থাৎ প্রতিকৃতি, তাহাই | “অবস্থা অভিন্ন রূপ হওয়ায় ছুইটী চক্ষু দ্বারা 

প্রতিবিষ্ব । চক্ষুতভে আলোক প্রবেশ করিলে | অভিন্ন রূপ দ্রব্য প্রত্যক্ষ হয়। 

ইন্জিয়াধিষ্ঠানে উপস্থিত হইবার পূর্ববে অথবা উপরোক্ত. আলোচনা দ্বারা আমরা এই 

পরে কোন স্থানে উহা বাধ' প্রাপ্ত হয় না, | বুঝিলাম যে, পদার্থ হইতেআলোকরশ্মি নিঃসৃত 

স্থতরাং প্রতিবিষ্ব গ্রহণের কোন কারণ দেখা | হইয়া নির্মল গোল্তনের ভিতর দিয়। দৈবছিদ্র 

যায় না। অতএব আমর! যে সকল দ্রব্য । দ্বারা কালকাস্থিতে উপস্থিত হয়। এবং সেই 

প্রত্যক্ষ করি, তাহ! বিপরাত ভাবে দর্শন করি | মুহূর্তেই কাল কাস্থির ভিতর দিয়! সরল 

না। শ্বাভাবিক অবস্থাই দর্শন করিয়া | রেখাভিমুখে আরও অগ্রসর হইয়া একেবারে 

থাকি। শৃঙ্গাটক শিরার মুখে উপস্থিত হইয়া তত্তৎ 

পূর্ব্বে যে মাংস পটলের উপরিভাগে এক- পদার্থের বিশেষ ধর্মকে মন্তকে প্রেরণ করে। 

খানি পর্দ। বা জরায়ুর কথা বল! হইয়াছে, | নুতরাং প্রন্কত দর্শন জ্ঞান মন্তকেই হইয়। 
বাহার উপরিভাগ কৃষ্ণবর্ণ, উহায় লাম কৃষ্ণ | থাকে । পদার্থ হইতে আলোকরশ্মি নিঃচ্ছত 

স্বক। ত্র কৃষ্ণত্বক মাংস পটলের গাত্রে | হইয়া! শৃঙ্গাটক শিরার সহিত মিলিত হওয়ায় 

পপ সস্পীস 



৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্য! ] স্বাস্থ্যতত্ত্বে বৈধব্য ধর্ম্মা। ৩০৫ 
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উভয়ের মধ্যে যে সন্বন্ধ স্থাপিত হইল তন্দ্রা | আমরা বস্তরর প্রকৃত বূপই দর্শন করিয়া থাকি, 

শৃঙ্গাটক শিরা.ভাবিত হইতে পারে, সুতরাং | প্রতিবিষ্ব নহে। 

শ্ীহরমোহুন মজুমদার কাব্যতীর্থ, 
কবিভূষণ । 

স্বাস্থ্যতত্তে বৈধব্য ধর্ম। 

ভগবানের বিশাল বিরাট অবনীমণ্ডলে | আচবণ নিতান্ত ছুখজনক । _ইহার পরিবর্তে 
ভারতবর্ষের %বৈধব্য ধর্ম” স্বাস্থারক্ষার ; উচ্ছিষ্ট মৃৎপাত্রে ব্রান্না কপিয়া বা পর্যস্সিত 
পক্ষে অদ্বিতীক় |. এমন গবেষণাপুর্ণ উচ্চ ! রাখিয়া তিন চারিবার (প্রেতাহার, পলাপু, 
বৈজ্ঞানিক-স্ুব্যবস্থা অন্ত কোন দেশে কোন | পাঙ্গালবণাদি জাতিছুষ্ট কদাহাব, মস্ত, মাংস 

জাতির মধ্যে নাই। কিন্তু কাঁলমাহীত্ম্যে | প্রভৃতি কদধ্য বসত এবং পুতিগন্ধযুক্ত 

আধুনিক কি পুরুধ-_কি স্ত্রীলোক-প্রায় সকলেই : ইত্যাদি বাক্ষপাহার, অনপবাস, অধৌতপদ 

এ হেন সুপ্রতিষ্ঠিত সাধুপ্রথার বিরুদ্ধে নান! | উড়িয়! প্রন্থৃতি যাহার তাঁভাৰ আশ্রয় তুষ্ট আহার্ষ্য 
প্রকার ভ্রকুটভঙ্গী ও নিন্দাবাদ এবং ব্যঙ্গ- | গ্রহণ,আর সর্বদ! আভরণ মগ্ডিতা ও গ্যাভে গাব 

বিদ্রপ করিতে মুক্তক্! নব্যশিক্ষিত পুরুষ | আপ্ন.ত এবং তান্ুপরঞ্জিতা বিলাসিনী সাজিয়া 
গণের মধ্যে অধিকাংশই বৈধব্যধম্মকে নিতান্ত | কামপূর্ণ অস্তঃকরণে জীবন যাপনই পরম স্থখ- 
কষ্টকর এবং অবিচারজনিত ঝুপ্রথা বলিয়া রলণা | কর এবং ইহাই যেন জগতের সাব সব্বস্ব মঙ্গল- 

করতঃ তাহাদের উদাব দয়ার-দ্বার উদঘাটনে | জনক | এতাদৃশ ধারণাতেই যতিধর্ের গ্লানিকর 
ব্যস্ত হন। সেজন্য সনাতন যতি ধন্মাবলখিনী | ব্যবহাব দেশের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে । 
বিধবাদিগের বিবাহ দিতেও বদ্ধপবিকর ! আধুনিক পুকষ এবং সধবা সম্প্রদায়ের 
আবার কোনে কোনো ক্ষেত্রে রমণী সমাজও | প্রাগুক্তরূপ ত্রান্তধারণ! বদ্ধমূল থাকায় সরলা! 

ইহার স্বাস্থ্জন্কতা। ও ধার্িকতা এবং পরম | বিধবা রমশীগণেব স্ব স্ব জীবনের প্রতি নিতাস্ত 

পবিত্রতা বুঝিতে না শিখিয়া নান! প্রকার | ঘ্বণা ও বিরক্তি এবং কদাচিৎ কোথাও ব৷ 
বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। ফলতঃ বৈধব্য | সধবার আচরণে গোপন প্রবৃত্তি উপস্থিত হওয়ার 

যেন মহা পাপের ফল এবং বৈধব্য ধর্ম যেন |, সম্ভাবনা ঘটিতে পারে। তা” ছাড়া যতিধশ্্ 
নিতান্ত ্বণিত কুকার্ধ্য ও কষ্টদায়ক ;--কারণ | যে সর্বোতক এবং তদ্বারা যে স্থবীপ্ন স্বামী এমন 

প্রত্যহ মাজ্জিত বগুনায় রান্না করিয়া এক | কি ভগবানকে পর্য্যন্ত লাভ করিবার বিশেষ 

সন্ধ্যামাত্র স্বপাক আহার, ঘ্বত সৈন্ধবযুক্তভোজনে | সম্ভাবন1, তাহা না বুঝিয়৷ নিতান্ত নিরুৎসাহ- 

জীবনধারণ, ম্তম্ত মাংদ ও পহ্যুসিত দ্রব্য তিন | পুর্ণ চিত্তে স্বায়কর্তৃব্যে অনাস্থা উপস্থিত হওয়া 
বার আহার করিতে না পার1, একাদশী প্রভৃতি | বড়ই হুঃখের কথা । এই কারণে বৈধব্য ধন্ম 

সর্বপ্রকার পর্বে উপবাস করিতে বাঁধ্য থাকা, ! সম্বন্ধে কথঞ্চিং আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। 

বেশভূষ! পরিত্যাগে সন্তাসিনী সাজিয়।জীবন যাপন, হিন্দুশান্ত্রের সহমরণের সুব্যবস্থা থাকিলেও 
কামেক্জ্িয়ের চরিতার্থে বঞ্চিত থাকা,_ইত্যাদি | সংসারের সর্ধ:ধর্ম রক্ষার জন্য, ধর্শের আদশ 

বৈশাখ--ও 

পাপ 



৩০৬ আয়ুর্ধবেদ-_বৈশ।খ, ১৩২৬। [৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্য! 
জপসপ্পসি ০ পপ পি আসা শপ সপ 

সমুজ্জল রাখিধার জন্য, বিধবার ব্রহ্গচর্যযকে 

উচ্চতর 'আসন প্রদান করা হইয়াছে । 
্রহ্ষচর্ধ্যকেই যতিধন্্ বলে। এই ধর্মে স্মরণ 

কীর্তন প্রভৃতি অগ্টবিধ মৈথুনাভাব ব্রত স্থির 
রাখিবার নিমিত্ত এবং স্বাস্থ্যকে অক্ষুন্ন রাখিয়া 

ধন্্ানুষ্ঠানে নিরত থাকিবার জন্ত ও দীর্ঘজীবন 

লাভের উদ্দেশ্তে ষে-সকল আচার ব্যবহার, 

ব্রত উপবাসাদি করিবার বিধি হিন্দুশান্ত্রকারগণ 

ব্যবস্থা দির! গরিয়াছেন, তদ্বারা শাস্ত্র 
সছদ্দেশ্ত সুন্দররূপেই স্ুসিদ্ধ হুইয়া থাকে। 

০০-০৮ ( পারা ০০ পপ পপ জ্তসত পপ আপ পপ 

পারে না? ফল কথা ত্রিফালদর্শা ধাষিগণ 
বিধবাদিগের ধর্ম পালনে যে স্বাস্থ্যকর 

ব্যবস্থা করিয়া গিয়াণছেন, তাহ৷ বাস্তবিকই 
চমৎকার । ইহা সমাজের কল্যাণকর এবং সহ-' 

মরণাপেক্ষা অধিকতর উপকারী । 
মানব সহত্র সহত্র জন্ম সাধনা করিয়া 

নিফামধর্্দ লাভ করিতে পারে কিন। সন্দেহ। 

সনাতন বৈধব্য ধর্ম নিবৃতিমুলক, ইহ প্রবৃত্তি 

মূলক নহে এই ধন্মন পালনে বার্থ ন্বর্গীয় সুখ 
শান্তি ও সুন্দর স্বাস্থ্য এবং দীর্ঘজীবন লাভ হস়্ 

বস্ততঃ সহমৃতা রমণীর অপেক্ষা প্রক্কত ূ এই ধর্ম পালনে যে তৃপ্তি, তাহা আনন্দ বা ভোগ 

ব্রহ্মচারিণীর আসন উচ্চতর, যেহেতু সহ- বিলাসের অন্ত নহে, সংযমের জন্ । এ স্থলে 

মৃতার ধর্দ সকাম আর ব্রহ্গচারিণীর ধর্ম | ইহাও বল! আবশ্তক যে, এই নিবৃত্তি মার্গ 

- নিফাম। স্বামীবিরোগে মরণোগ্ভতা সতীর 

দেহ ও মনের যে অবস্থা! ঘটিবার কথ], প্ররুত 

বা সংযমের পথ কেবল মোক্ষ প্রাপ্তির হেতু 
ভূত। আগে ধিন্দুনমাজে প্রথম শিক্ষারন্ত তিত্তি 

ব্রহ্মচারিণীর মনেরও ঠিক সেই অবস্থাই ঘটিয়। | হইতেই ত্রন্মচর্যয প্রতিপালন দ্বারা মনুষ্যত্বের 

থাকে। কিন্ত ইহার এতদূর ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা | সংস্থাপন করা হহত, তপন্তা ও যোগাভ্যান 

যে, সন্তান সম্ততি ও গুরুজনের মুখ চাহিয়া । প্রভৃতি মানব জন্মের প্রকৃত কর্ম সকল স্ত্রী 
তাহাদের কষ্ট এবং সাংসারিক বিশৃঙ্খলতার 

চিন্তায় পাষাণে বুক বীধিয়াও তাহাদের উপ- 

কারে বিধবাগণ জীবনোৎসর্গ করেন। 

হিন্দু বিধবার স্বামী বিয়োগ জনিত শোক 
যাহা সাগর অপেক্ষা গভার এবং হিদাত্রি 

অপেক্ষা গুরুতর এবং গগনাপেক্ষা বিস্ৃত-_- 

তাহাই উপশমের কৌশল স্বরূপে হিন্দু সমাজ 
যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দু বিধবার 
স্বান্থ্যোনতির ব্যবস্থা বিশেষরূপে জড়িত। 

এবং তাহারই ফলে পরিবারবর্থের রোগপতি- 
চর্ধ্যায় তাহাদিগের আহার নিদ্রা পরিত্যাগ, 

দিবারাত্রি অক্লান্ত পরিশ্রম, সকলই সম্ভবপর 
হইয়া থাকে । জিতেন্দ্রিয়। ও নিফামী হিচ্ছু 
বিধবা ভিন্ন সধব। রমণী বা পুরুষের শক্তি, 
অধ্যবসায় এবং উৎসাহ সমান ভাবে জন্সিতে | 

তার শিরক পপ পাপা পিসী 

পুরুব উভয়ের জন্যই ব্যবস্থা ছিন। সংষম, 

কঠোরতার সহিত ইন্দ্রিয় নিগ্রহের ব্যবস্থা, 

উহ। সধবা, বিধবা, স্ত্রী, পুরুষ সকলের জন্যই 

নির্দি ছিল। আধুনিক অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি 
হিন্দুশান্ত্র ও সমাজবন্ধনকে ছিন্ন করিতে 

প্রয়াপী। কিন্ত তাহাদের বোঝা উচিত যে, 

আমাদের ধ্র্মশাস্ত্র স্বাস্থ্য লইয়াই লিখিত। 

এ ধর্মের অপলাপ করা--অনভিজ্ঞতা ও 

বিবেক-বিহীনতার পুর্ণপরিচয় প্রদান মাত্র । 

যুগধর্মে, বিজাতীর অন্থকরণ প্রভাবে 

হিন্দু সমাজে বিলাস বাসনা ও ভোগ কামনা- 

রাহুর-করাল গ্রাসে নির্শল ব্রহ্ষচর্য্যময় বৈধব্য 

ধর্ম রূপ চন্দ্রামগ্রস্ত হওয়াতেই হিন্দু জ্যোতিঃ 
লালসার আধারে ভুবিয়াছে। তাহার 
অবশ্থভাবী কুফলে আজ দেশব]াপী অশেষ 



-ওগ্ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা] স্বাস্থ্যতন্ত্ে বৈধব্য ধর্ম! ৩০৭ 

প্রকার" ছ্রারোগ্য রোগ, শোক, তাপ, । কার বিষয়ে কত সহজ ও সুন্দর মুষ্টিযোগ 
জালায় হিন্দ, জীবন অশাস্তিময়, দেহ রোগের ৃ বা অন্তান্ত উপায় পরিজ্ঞাত ছিলেন, কত 
আধার, পরমাঝু ক্ষয় এবং অকাল মৃত্য সং-  দ্রবাগুণ জানিতেন যাহাতে গৃহাননস্থিত 
ঘটিত হইতেছে। কি যে বিষম হূর্বদ্ধিও  গুল্সলত! দ্বারায়ই ডাক্তার খরচা বীচিনা 
কি মুঢ়তা এবং অপরিণামদর্শিতায় হিন্দু সমাজ ূ ষাইত, এখন তাহার পরিবর্তে রমণীগণ-_ 

আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলেও বিভ্রান্ত । নাটক, নভেল ইতিহাস, ভূগোল পড়া, আর 

হইতে হয়। দগ্ধোন্থুখ গৃহে স্থশীতল জল দেশ বিদেশে প্রত্যহ পত্র লিথিয়া পোরষ্টাফিস 
সেচনের পরিবর্তে কুস্তপুর্ণ ঘ্বত ঢালিবার | খরচার দায়ে কর্তীকে বিপন্ন করিতে অভ্যস্ত ! 

ব্যবস্থা চলিতেছে । তাহাতে না হয় ইহকালের -কাজ, না হয় 
বর্তমান হিন্দুজাতি প্রায় সহত্র বৎসরের | পরকালের কাজ। পূর্বে দেখিয়াছি-_কোঁন 

কুসংসর্গে অনেকেই পশুবৎ ইন্দ্রিয় পরাণ, : বাড়ীতে কোন বৃহৎ ব্যাপার হইলে গ্রাম্য 
উচ্ছঙ্খল এবং__-অধঃপতিত। কাজেই ব্রঙ্গ- ; স্ত্রীলোকেই রন্ধনপরিবেশনার্দি সম্পন্ন করি- 
চর্য্যের সম্মান বুঝিবার শক্তি হাবাইয়াছে। তেন, গ্রহে ত কথাই নাই। এখন 

সেই ভীষণ পাপের ফলেই দেশব্যাপী রোগ, । স্ত্রীলোকের রন্ধন অভ্যাস নষ্ট হইয়া! গিয়াছে। 
শোক, অকাল মৃত্যু ও ছুঃখ দৈন্ত প্রভৃতি | অজ্ঞাত কুলশীল অপবিত্র মলিন পাচক 
নানাবিধ সহনীয় ক্লেশের এতাদৃশ প্রাহরভাব। ৰ এখন পাকের ও পরিবেশনের কর্তী। সেই 

যে দেশে একদিন শিবাণী, সাবিত্রী, সীতা । কদর্ধ্য অন্নগ্রহণে দেহ ক্ষীণ ও রুগ্ন এবং 

এবং দময়স্তী -প্রভৃতি বহু সতী, আর লক্ষ্মণ, স্কত্তিহীন হইতেছে। বর্তমান স্ত্রীশিক্ষার 
ভীল্ম, অর্জুন. এবং জবৎকারু প্রভৃতি ব্রহ্মচাবি- | এমনি কুফল প্রসব করিয়াছে । আর গৃহে 

গণ জন্মলাভ করিয়াছিলেন, আজকাল সেই | গৃহে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমস্ভাগবত প্রভৃতি 

দেশের ব্রহ্মচর্য্ের বিষয় মাসিক পত্রিকায় আলো- | পুরাণ পাঠের ব্যবস্থা এককালেই নাই। সে 

চনা করিয়া স্মরণ করাইয়! দিতে হয়-_-ইহ! | সব স্থান এখন ইংরাজী ছ্াঁচেঢাল! নাটক- 

অপেক্ষা পরিতাপের বিবয় আর কি আছে ? | নভেল অধিকার করিয়াছে। 

বর্তমান কালের পুরুযোচিত স্ত্রী' শিক্ষায়; তাই বলি হে হিন্দু সম্তানগণ! এখনও 
স্বর্গীয় ভাব বিনাশ করিতেছে । পুকষ বর্গের | যদি অশেষ অকল্যাণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ 
কুশিক্ষার ফলে রমনীগণের আত্ম সুখাকাজ্ষা- | করতঃ স্বাস্থ্য ও স্থসম্পন্ন হইতে চাও, নিজে 

জনিত স্বার্থপরতায় বাঙ্গালী সমাজকে ধ্বংস | বাচিতে ও দেশকে বাঁচাইতে চাও, তবে 
করিতে উদ্ভত হ্ইয়াছে। নাটক নভেলের | আবার সেই সনাতন পথে প্রত্যাবর্তন কর! 
পোঁকা এবং বিলাম ভোগের কৃমি হইয়া | কুপথের অনেক দূর চলিয়া গিয়াছ, এখনও 

' আধুনিক অবিকাংশ রমণীগণ্ সস্তানপালন | স্ব স্ব পুত্র কন্যাগণকে ব্রশ্বচর্ধ্য শিক্ষা দাও, 

বা শ্বীমীসেবা কিম্বা রোগী পরিচর্যযা, অতিথি | প্রকৃত ব্রহ্মচারিণী-সতী। রমণীদিগকে 

সেবা প্রভৃতি সংকার্যের অবদর পান | আবার সেই সতী ধর্মের শিক্ষ। প্রদান কর। 
না। প্রাচীন কালে গৃহিণীগণ _-বোগ গ্রতি- ; দ্েবার্চনা, গুরুজন সেবা, রোগী শুশ্রুধা, দীনে 

স্পা 

পেপে পপ পাশ | পপ্পীসপি সাপ 



৩০৮, আয়ুর্ব্ধেদ__বৈশাঁখ, ১৩২৬। [ ৩য় বর্ষ, ৮য় সংখ্য। 
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দয়া, অন্নহীনকে অন্ন এবং বস্ত্র হীনকে বস্ত্র দান, | পালন--ইহা প্রত্যেককে বুঝাইয়া  দাও। 
নিরাশ্রয়কে আশ্রক প্রদান প্রভৃতি সৎ শিক্ষা 

দিতে সচেষ্ট হও। বৈধব্য ধর্মচারিণীর স্তায় 

আদশ শিক্ষযিত্রী জগতে আর কোন স্থানেই 

মিলিবে না । অপবিত্র মনকে পবিত্র করিবার, 

চিত্তশুদ্ধি করিবার অব্যর্থ মহৌষধ যে ব্রঙ্গচর্য্য 

পপ 

পুরুষকার, তেজ, "বীর্য ও লাবণ্য- ব্রহ্গচ্যয 
হইতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এরূপ বংশধর না 

জন্মিলে হিন্দুস্থানের কল্যাণ সাধন সংঘটিত 
হইতে পারিবে না। যদি মঙ্গল কামনা কর, 

তবে এখনো পথে এস। 

শ্রীনলিনী নাথ মজুমদার 

গু 5 বিসিসি ৩০০০৮ খাস হারার 
০০০ 

মেকাল ও একাল। 

শ্রীধৃক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্ন 
মহাশয় কিছুতেই আমাকে ছাভিতেছেন 

না। আমি তাহাকে শতবার নিবেদন 

করিয়াছি যে, আধৃর্ষেদ শাস্ত্রে আমি একেবারে 

অনভিজ্ঞ ; সাধারণ জ্ঞ'নও আমার নিতান্তই 

তুচ্ছ__যাহা বলিবার তাহা পূর্বেই বলিয়া 

ফেলিয়াছি, এখন যদি' কিছু বলিতে হয়, 

তাহা ছয় পুনরাবৃত্তি, না হয় কথিত বিষয়ের 

উদাহরণ। সাঁধাবণতঃ মানুষ ই একটী 

কথাই বলিতে আসে- সেই ছুই একটা কথাকে 
বেষ্টন করিক়্াই তাচার মৌলিকতা লতাইয়া 

উঠে। তারপরও যদি দে কিছু বলে-তবে 

তাহা এ মৌলিকতাঁকে পরিপোষণ করিবার 

জন্য নিদর্শন প্রদান মাত্র । 

মহাশয় তথাপি আমাকে দিরা পত্রিকার 

পত্রাঙ্ক পূরণ করিতে চাহেন। তিনি নিজে 

তাঁভার মত মহীয়ানের এ আগ্রহে আমার মনে 

একটু আনন্দ স্চার হয়। আমার মনে হয়-_ 

আমার জ্ঞান যতই তুচ্ছ হউক,_-বলিবা'র শক্তি 
ষতই কম হউক, আমার বক্তব্য, আমার 

উদ্দেস্তয নিশ্চয়ই মহৎ। এ মহত্বের গৌরব আমার 
নহে,--এ গৌবব তা"র,_ধিনি আমার মধ্য 

দিয়া তাহার অভাব অভিযোগ ভাঁরতবাসীকে 
পাঠাইতেছেন_-এ গৌরব সেই ভারতমাঁতার । 

ভাবতমাভা তাহার সন্তান মগডুলীকে কাদিয়। 

বলিতেছেন,__“দেখরে দীন, দেখরে পতিত, 

| দেখরে শীর্ণগ্নান ; দেখ তোর উৎপত্তি, তোর 

অতীত--কত সমুজল। এ অতীতকে পুনরু- 
দঘাপিতৃকর। তোর দৈহ্ঠ, আমার ছুঃখ ভয়ে 

কিস্ত কবিরঞ্জন : পলায়ন করিবে । ওরে আমার আদর্শ আমার 

যত হিতকর, পরের আদর্শ কি তার শতাংশের 

একাংশও হইতে পারে? আমার অতীত ত 

বিজ্ঞ,---অভিজ্ঞ সম্পাদক, কিন্তু অজ্ঞের ঘঃখ | হীন ছিল না? তবে কেন আধুনিকতা! তাহাকে 

(বোঝেন না। 

“চির সুখী জন, ভ্রমে কি কখন, 

ব্যপিত বেদন বুবিতে পারে ? 

মুছিয়া ফেলিতে চায় ? তম্মাচ্ছন্ন রাখে ?” মূর্খই 

নৃতন তূচ্ছকে মাথায় তুলিয়া লইয়া পুরাতন 
সনাতনকে ভুলিয়া. যায়। “নুতন চিরকালই 



৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্য। ] সেকাল ও একাল । ৩০৯ 
পা পপ এ পর পপ সপঞস্পপপ পাপা 

প্রখর, চঞ্চল ও সম্মুপবর্তী। অজ্ঞমানব | ইতর প্রাণী-সাধারণ শ্রেনীতৃক্ত নহেন, তিনি 

স্বভাঁবতঃ ভাবপ্রবণ, কাজেই সে এই চঞ্চলতা--| অতিমান্ুষ। 
এই প্রথরতাঁকেই আশ্রত্ব করে, এই সন্মুখবর্তী আমাদের অতীতের জন্য এ ক্রন্দন কত 

কেই বরণ করে। কিন্তু জ্ঞানী-_পুরাতনকেই | থার্থ তাহা একদিন আমাদের কি ছিল-_ 
ভালবাসে, কারণ পুরাতন প্রায়শঃই সাম্য, | আর আজ আমাদের কি নাই-__ভাবিয়া দেখিলে 

গম্ভীর ও পরীক্ষিত বলিয়! বিশুদ্ধ_অসত্যের | বেশ বুঝিতে পারি। মাননীয় সম্পাদকেব 
চাঞ্চল্য তাতে নাই, সত্যের স্থিরত1! ও বিনয় | একাস্ত ইচ্ছায় আজ আমি এই চিএটিই অঙ্কিত 

তাহাকে মৌন করিয়! পশ্চাদন্থবর্তাী করিয়া | করিব। বাস্তবিক চিত্রের শক্তি অশেষ। 
রাখিয়াছে। সময়ে সময়ে পুরাতনকে পরি- | এ কিছু বলে না, অথচ সুষ্ঠু্ূপে সবটা 
বর্তন করিতে হইতে পারে, কিন্ত এ পরিবর্তন ৷ বুঝাইয়া দেয়। শ্রেষ্ঠ কবিতার মত এ 
বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ হওয়া বিধেয় । কিন্ত | একেবারেই গিয়া মন্দে আঘাত করিয়া, 

ছঃখের বিষয়, অন্থুকরণ ও চাঞ্চল্যের যুগে | আমাদের সমত্ত বৃত্তি গুলিকে বহিষ্মধী করিয়া 

ভাবিবার অবসর নাই, __শুদ্ধ চলিবাঁর, ধাইবার | কর্মক্ষেত্রে নামাইয়া আনিতে চায়। উপদেশ 

_ মাতিবার উৎসাহ আছে । অপেক্ষা যে উদাহরণ শ্রেয়ঃ__-চিত্রই তাহার 
বলবীর্ষ্যের জন্মভূমি এই ভারতবর্ষ আজি | একটা প্রুষ্ট প্রমাণ । 

যে রুগ্ন, শীর্ণ, খর্ব--তাহার মধ্যেও এই আমাদের সেকালে একটু মোটা, সোজ! 
আধুনিকতা, এই অন্গকরণের ঘ্বণ্য প্রবৃত্তি । ; অথচ স্থায়ী জিনিসের বেশী আদর ছিল, কিন্তু 
জীবন-যাপন একটা মহাসংগ্রাম। এখানে , একালে আমরা আদর করিতে শিখিয়াছি-- 
বলীয়ানের জয়, মৌপিকতা ও প্রতিভার | উজ্জল অথ5 ক্ষণভঙ্কুরকে -_মিহি অথচ 
্বাযন্ত শীসন। ছুঃখিত, শ্লান অশক্তের এখানে | অস্থারীকে । এই চাকচিক্যের প্রতি সম্মান 
স্থান নাই। মৌলিকত! এখানে রাঁজত্ব কবে, ! আমাদের সর্ধনাশ করিয়াছে। আগে এক 

অনুকরণ ভিক্ষা করিয়া মরে। এ জগতে | কালীন কিছু বেশী ব্যয়ে অনেক দিনের 
চিরকালই দানের সম্মান, গ্রহণের নহে । এক | সুযোগ হইত, এখন বহুবারের স্বপ্নব্যয়ে নিত্য 

সময়ে ভারতমাতা সমস্ত . পৃথিবীকে ত”র | নৃতন জিনিসের ব্যবস্থ। হইয়া থাকে । আগে 
জ্ঞানন্তন্ত দান করিয়াছিলেন; তাই সে সময়ে | সোনা-রূপা-পিত্তলর্কাসার জিনিসের দাম 

সম্মানে তিনি জগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া- | অবনত কিছু বেশী ছিল, কিন্তু এগুলি স্থাপ্ী 

ছিলেন, কিন্ত আজ আর তিনি কিছু দিতে ! হইত-_অনেকদিন। আজকালের কাঁচের 
পারেন না)_-গ্রহণ করিয়াই তিনি তৃপ্ত; তাই | বাসন, বিস্ককের বোতাম কম দামে পাওয়া 

তিনি আজ আহত, দপিত। আজও যদি কেহ | ষায়, কিন্তু ন্ট হয় খুব সহজে। কাজেই মাসে 
'এনিবেসাস্তের মত ভারতভূমিকে পুজা! | মাসেই নুতনের ব্যবস্থা করিতে হয়। মূলতঃ 
করেন, তবে তাহার অশেষ মাতৃভক্তি | ব্যয়টা অস্থায়ী সামগ্রীতেই বেশী লাগে। খাদ্য 
বলিতে হইবে। স্তন্ঠত্যাগের পরও যার | জগতেও গঁ কথা খাটে । আগে খাইতামু-- 
মাতৃভক্তি অটুট ণাঁকে, তিনি নিশ্চয়ই পশ্বাদি  মূলাবান ও পুষ্টিকর দূত, ছুগ্ধ, চর্ব্বা। চোষা, 



৩১৩ আয়ুর্বেদ __বৈশাখ, ১৩২৬। [ও বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 

লেহা, পেয়, এখন খাই ছই পয়সার গরম চা, 
“এক পয়সার আঠারভাজ1। ফলে যত 

রকম বাজে ও নকল মাল, যত রকম জাল 

ভুয়াচুরিও শঠতার আবির্ভাব হইয়াছে । 

বিদেশী- আমাদের উপর আমাদের এই 

আপাতমনোরমের প্রতি অন্ুরক্তির স্বিধা 

লইতেছে ; কৃত্রিম ঘ্বত, কুকুর, গাধা, শুকরের 

ছদ্ধ, গিপ্টী কর! চকচকে গহনা, হাওয়ায় 

ছি'ড়ে--এমন ফুরফুরে পোষাক অন্পদামে 
সরবরাহ করিয়া আমাদিগকে রুগ্ন ও দুস্থ 
ও নিজেদিগকে ধন্য ও ধনী করিতেছে। 

বরিশালের গীতি কবি মুকুন্দ দাসের গান 

সার্থক £-- 

গখেতে ভাত সোনার থালে, 
1007 ৪০,025560. 96]এর থালে, 

তোমার মত মূর্খ কি আর দ্বিতীয়টি মিলে ? 

আমাদের আদি মোটা ও স্থায়ী জিনিস 

অনাদরের তাপে শুকাইয়া গিয়াছে । তাই 

এই মহাসমরের দর্দলোর দিনে আমরা 

অনেকে যখন আমাদের সেই নিজস্বকে 

ধু'জিয়াছিলাম _তখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত তা'র 

জীর্ণ কঙ্কাল ব্যতীত আর কিছুই পাই নাই। 

বাণিজ্যের এই হানি আমাদের অর্থ কমাইয়া 

দিয়াছে । বিদেশীয় চাকচিক্যের প্রতি এই 

সমাদর, এই কামনা আমাদের এ ক্ষপ্নিত 

অর্থ বিদেশে পাঠাইতেছে। এই অশুদ্ধ ও 

অসারে তৃপ্তি আমাদিগকে বাবু সাজাইতেছে 

বটে, কিন্তু আমাদের বস্ত আর কিছুই রাখিতেছ 

না। কাজেই আমরা ক্ষীণকার, ছূর্বল ও 

নানারোগের আকর হইয়া পড়িয়াছি। 

মঙ্গল চাহছিতে হইলে আমাদের এই 
প্বকৃণীয় বাশিজ্যকে আবার ফিরাইয়া আনিতে 

হইবে। নিঞ্গ বিশুদ্ধ খানের আবার প্রবর্তন 

পাস এ+ সপ জর পর 

করিতে হইবে। ঘরের জিনিস ঘরে পাইয়া 
স্বাধীনতার একট! অপূর্ব আনন্দে ভারতবাসীর 
মানসিক দেন্ত নিরাক্কৃত হইর়া যাইবে। পবিত্র 

আহার বিহারে শারীরিক স্বাস্থ্য :আবার 

ফুটিয়া উঠিবে। আর চিরকালই বা আমাদের 
মোটা জিনিসে তৃপ্ত থাকিতে হইবে কেন ? 

সর্ববিষয়েই জগতে ক্রমোন্নতি ত আছেই। 
চেষ্টার ফলে আমাদের ঘরেই সুন্দর অথচ 

বিশুদ্ধ, চিকণ অথচ স্থায়ী, পুষ্টিকর অথচ সুখাস্ক 

জিনিস আমরা পাইতে পারিব। এ গেল 

সাধারণ জীবনের কথ] । 

এই অনুকরণ-প্রবৃত্তির ফলে আমাদের 

নৈতিক আদর্শও যথেষ্ট বদলাইয়া গিয়াছে । 
অন্থকরণের একটা বিষম দোষ এই যে, এ 

নিজেকেও নষ্ট করে, পরকেও খর্ব করে। এ 

আপন গৌরবকে ত হারাইয়! ফেলেই, পরস্ত ষে 
আদর্শের পশ্চাৎ ধাবিত হয়-_তাহাকেও “থাস্ত 

করিয়া খরে আনে। আমাদের নৈতিক 

আদর্শেও আমর! বিলাতি নীতিকে প্রবর্তিত 

করিতে চাই, কিন্তু বাহার প্রবর্তন করি-_তাহ। 

কিছুই নহে-_বিলাতিও নয়, ্বদ্রেশীও নর়। 

পূর্বপুরুষ ভিক্ষুকমাত্রকে ভিক্ষা দিতেন। 
বিলাতি আদর্শ ডাকিয়। করিল--"সমর্থকে 

ভিক্ষা দিবে না) কারণ উহ] 119150177711)869 

01/110% ফলে আমরা একেবারেই ভিক্ষা 
দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছি। বাড়ীর ছুয়ারে 

যোগ্য 1! অযোগ্য--যে কোন প্রকারের প্রার্থী 
আসিলেই দূর দূর করিয়া তাড়াইয়৷ দিয়া, 

আমরা যেন পরম নৈতিক আনন্দ উপভোগ 

করি। কাজেই কত প্রকৃত গরীব অর্থাতাবে 

অনশনে মরিতেছে, কত দুস্থ-রুগন রোগে ওষধ 

পাঁইতেছে না। আবার আমাদের পূর্ববপুরুয়ের। 
টাকার যে কোন খেলাকে দৃৃতিক্রীড়া বলিয় 
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ঘ্বণা করিতেন । আমর] পাশ্চাত্য 1)০/892809, 
10669£ প্রভৃতিতে টাকেট কিনিয়া বড় সুখী 

হই। এদিকে প্রতিবাসী, হুঃঘী অনাহারে 
শুকাইয়া' মরে, ওদিকে আমাদেরই অর্থে এক 

ধনকুবেরের অর্থাধার বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 

পাশ্চাত্যের! ছুইই বজায় রাখে ) 
এর যেমন টিকেট কিনে ; 0£91120809 এও । 

তেমনই সাহাধ্য করে। আমরা অনুকরণ 

1)019612,09 

করিতে ঝুইয়া ফোন দ্িকই ৰজায় রাখিতে | | 

পারি না। তাই আমি বরাবর বলিয়। আসিতেছি, 
_যার আদর্শ তার ভাল-_-কেননা তার 

সমাজে, তার দেশে এ আদর্শ বেশ খাপ্র খায় 

কিন্ত বিভিন্ন সমাজে, সে আদর্শ সর্বনাশের 

সুচনা করে। ? 

এবার ধর্শজীবনের কথা বলিয়া আজিকার 

মত বিদায় লইব। এখানেও অন্থুকরণের আব্: 
চাওয়া বহিয়া সব পধুসিত করিয়া দিয়াছে। 
অধুনা এমন অনেক ভারতবাসী আছে-_যাহারা 
চার্চেও যাঁয় না, কৃষ্চ আলাও ভজে না। 

তাহাদের পক্ষে ধর্ম একেবারে নির্বাসিত । 
ধর্শজ্ঞান যাহাদের নাই-_তাহারা না করিতে 

পারে--এমন কাজই নাই । এরা না মানে__ 

জড়বাদীর মত ভৌতিক বা! প্রাকৃতিক শাসন, 
না মানে ধর্মের শাসন | যথা, স্বাস্থ্যরক্ষার 

জন্যও প্রাতরুখান করে না, বাসন্ধ্যাবন্দনাদির 

জন্যও না। সুতরাং প্রাতরুখানের মঙ্গল 

তাহারা উপভোগ করিতে পারে না । খাস্া- 

খান বিষয়েও তাহাদের সহানুভূতি সার্বজনীন। |. 
তাহার! ছনিয়ার সব খায়। স্বজাতির আদর্শ 

হইতে তাহারা আহারীয় সংগ্রহ করে। মুসল- 
মান কুকুট খায়, কিন্ত শুকর বর্জন করে। 

আবার সম্প্রদদায় বিশেষ শুকর তক্ষণ করিয়া তৃপ্ত 

সী সপ শি শপ শেপ 

অব্যাহতি দেয় না। দেশভেদে যে য় খাস্থা- 

খাগ্গের ও আচার ব্যবহারের বিভিন্নতা হওয়া 

উচিত ; এটা তাহারা বোঝেনা ও মানেনা । 

কিন্ক ফল যা” দীড়ায়--তা” নিতান্ত শুভকর 

নহে। মানুষ,দোষ ক্ষমা! করিতে জানে, কিন্ত 

প্রকতি কাহাকেও ক্ষমা করে না। নিয়ম 

লঙ্ঘনের জন্ ভিক্ষুক হইতে আরম্ভ করিয়া 

| রাজাকে পর্যন্ত ব্যাধিভোগ করিতে হয়। 

শেষকথা, একদিন ষে আদর্শকে পোষণ 

করিয়া ভারতবাসী বরেণ্য হইয়াছিল, মনে 
করিতে হইবে__-সেই আদর্শই ভারতের পক্ষে 

হিতকর। সেই আদর্শকেই সর্বাস্তঃকরণে 
পুষ্ট করা আমাদের কর্তব্য । অন্তে দেশকাল 

পাত্রভেদে যে ভিন্ন আদর্শকে বরণ করিস! উন্নত 

হইয়াছে, তাহার অনুকরণ করিয়া আমাদের 
উন্নতির সম্ভাবনা নাই - কারণ তাহা আমাদের 

নিজস্ব নহে। নিঙশ্বকে বড় করিবার জন্তই 
মানুষ জন্মে-এ সর্বধর্ম্মের কথা । অতএব 

সকলের নিজস্বকেই আশ্রয় করা উচিত। 

ইহ! স্বার্থ নহে; পরন্ত ইহাই পরার্থপরতার 
নিদান। উপলথণ্ বেমন আগে নিজের 

শরীরেই বালুক1 জড়াইতে জড়াইতে শেষে 
এক বিরাট চড়ার স্ষ্টি করে, মানুষও সেইরূপ 
নিজস্বকে বড় করিতে করিতে সমগ্র জগৎকে 

আপিঙগন করে। 

শ্রেষটধর্ । 

বিশ্বপ্রেমের জন্ম-_ গৃহকোণেই হইয়া! থাকে । 

নিজশ্বকে বড়' করিতে থাকলে আমরা 

দেখিব- আর আমর! দলিত রুগ্ন নহি, স্থাস্থ্য- 

গৌরবে, আমুর প্রসারে আযুর্ধেদের মুখ আবার 

উজ্জ্বল হইয়। জগতে আবার এক নূতন যুগের 
প্রতিষ্ঠা করিয়া তুলিয়াছে। ্ 

5611 86511১,৪1০0 সর্বব- 
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রহে। তাহারা কিন্তু কুক্কুট ও খায়, শুকরকেও ্ীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, 
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চরকোক্ত পঞ্চকর্ম সাধন । 

ছুর্বল, শোধিত কিংবা! অঙ্গদোষ বা'র। 

মৃহু ওষধ দিবে কোষ্ঠ অজ্ঞাত যাহার ॥ 
অল্লৌষধ বারে বারে পীড়াকর নয় | 

অতি তীক্ক প্রয়োগিলে জীবন সংশয় ॥ 

দুর্বলীর বহু দোষে দ্বিলে বিরেচন। 

অল্প অল্প বহুবাধে করিবে অর্গণ ॥ 

ওষধ মৃছ্তা হেতু দোষ বিনিঃস্যত। 
না! হইলে প্রাণহানি হইবে নিশ্চিত ॥ 

উর্ধে কফাবৃত হ'য়ে অধোগাঁমী হলে। 
লঙ্ঘন করিবে, তাহা নাশিয়! কবলে ॥ 

পূর্ববাপেক্ষা কফ ক্ষীণ হইলে তৎপরে। 
বমন প্রয়োগ পুনঃ বৈগ্থগণ করে ॥ 

ব্ছু দোষ অল্পে অল্লে বিলম্বে শ্াবিত। 
ভলে বিরেচনে, উঞ্ণ জল.পানে হিত ॥ 

তাহাতে আশ্বান, তৃষ্ণা, বিব্ধ অপব। 

বমি বিদূবিত হঠবে জানিবে সত্ব ॥ 

শোধন ওষধ যদি দোষে কদ্ধ ব্য়। 

উদ্ধী কিবা অধোঁদিকে নিঃস্যত না হয়, 

উদগার বা অঙ্গশূল হয় যদি তায়। 

স্বেদ প্রয়োগের বিধি জানিও তথায় ॥ 

ওষধের সঙ্গে যদি উদগার সহিত । 

বাহিব্লা় ৰিরেচন হ'লেও বিহিত ॥ 

তবে সে উধধ বমি করিয়া ফেলিবে। 

নহে অতি বিরেচন তাহাতে হইবে ॥ 
অতিশয় বিরেচন তাতে বদি হয়। 
শীতপ প্রক্রিয়া করি নিবে শুভ চয় ॥ 

কখন ওঁধধ বক্ষে কফে রুদ্ধ করে। 

কফ ক্ষীণ হ'লে পাত্রে সন্ধ্যায় বা পরে ॥ 

রুক্ষ অনাহারে জীর্ণ, ওধধ হইলে। 
অজীর্ণে বিষ্টন্ত্য বাতে উর্ধগত হলে ॥ 

স্পা 02 শপ আচ 

পুনর্ধার সে ওষধ স্নেহ ও লবণ। , 

ংযোগে প্রয়োগ করে শ্রেষ্ঠ বৈগ্ভগণ ॥ 

তৃষ্ণা, মোহ, ভ্রম, মুক্ জীনৌষধে হয়। 
পিত্ৃত্ব, শীতল স্বাদে ওষধ দিতে হয় ॥ 

সে সব ওষধ যদি কফাবৃত রয়। 

বিষ্টন্ত, লালাহল্লাস লোমহ্র্ষ হয়। 

তাহাতে তীক্ষোঞ্চ কটু কফ বিনাশক। 

ওষধ প্রয়োগ পুনঃ করিবে ভিষক ॥ 

সুন্নিগ্ধ ও ক্রুর কোষে লঙ্ঘনাদি দিবে। 
স্নেহ জাত শ্রেম্বা, তার বিবদ্ধ নাশিবে ॥ 

রুত্ক, বহু কফ, ভ্রুর কোষ্ট দীপ্তানল। 

বিবেচন জীর্ণ করে ব্যায়ামী সকল ॥ 

বস্তি দিয়া পরে এতে দিলে বিবেচন। 

দোষ হরি শীঘ্ব তাহা হয় নিঃসরণ ॥ 

রুদ্ম ভোজী পরিশ্রমী দীপ্তাগ্রির দোষ । 

পরিশ্রম বাতাতপ অনলে নির্দোষ ॥ 

, বিরুদ্ধ অজীর্ণাভার অধ্যশন কৃত 
পীড়া হলে এঁ উপায়ে হয় প্রশমিত ॥ 

উহাদের স্নেহ বিধি বায়ু রক্ষা তরে। 

বিরেচন নাহি দিবে বিনা রোগান্তরে ॥ 

অতি ন্নিগ্ধে নাহি দিবে নেহ বিরেচন ॥ 

ন্নেহোতরিষ্ট দেহে দিবে রুক্ষ বিরেচন ॥ 

ইহা জাত হ'য়ে জ্ঞানী দেশ কাল আর। 
পরিমাণ অনুসারে করিয়া বিচার ॥ 

বিরেচন যোগ্য জনে দিলে বিরেচন । 

অপরাধী নাহি হয় সে জন কগন।॥ 

নু প্রয়োগে স্ুধাম ভ্রমে বিষবৎ। 

কালে ঘত্ব করি পান করিবে তাবৎ। 

মুদ্ধকোষ্ঠে তিন দিন সপ্তাহ অন্তর । 

ন্নেহপান করি শিগ্ধ হইবেক পর। 
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সপ্তাহের পরে তারে স্যেদ দিতে হয়। 

শ্নেহসাত্ম্য সপ্তাহান্তে হইবে নিশ্চয় ॥ 

স্নেহ বাযুনাশ আর দেহ মৃছু করে। 

 শপসপসপ পাপা 

মলের বিবদ্ধ নাশ হয় তার পরে ॥ 

স্নেহ প্রয়োগের পরে স্বেদ দিলে তায় । 

নুক্ম জ্োতে লীন দোষ দ্রব হয়ে যায় ॥ 

প্রীরামবিহারী রায় কবিকম্কণ। 

আয়ুর্দেদে ওলাউঠ!। 
( চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ ) 

অনেকে বলেন, ম্যালেরিয়ার মত ওলাউঠ৷ 

রোগও আমাদের দেশে নূতন। ইংরাজ 
রাজত্বের পূর্বে এ রোগ আমাদের দেশে 

ছিল না, ভারত ইংরাজাধিকৃত হওয়ার পর 

ম্যালেরিয়! ' এবং ওলাউঠা আমাদের দেশে 

নৃতন প্রবেশ করিয়াছে এবং এই জন্যই 
আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এই ছুইটি রোগের কোনো 
প্রকার চিকিৎসা নাই। 

ধাহারা এ কথা বলেন, তাহাদের কথ যে 

ভ্রমপুর্ণ_তাহা! আমর! গত বর্ষের “আযুর্ক্বেদে” 

ম্যালেরিয়৷ বিষয়িণী কয়েকটি প্রবন্ধে বিশেষ 
ভাবে প্রমাণ করিয়াছি। ম্যালেরিয়া নাম 

আমাদের দেশে--নুতন হইলেও উহা! আয়ু 
র্ববদ শাস্ত্রে বিষমজ্বরের অন্তর্গত--এবং সেই 
জন্ত আলোপাথিক চিকিৎসায় কুইনাইনের 
মাহাম্ে ইহা যাঁপয ভাব অবলম্বন করিলেও 

আমুর্ষেদীয় চিকিৎসায় ইহা সম্পূর্ণ আরোগ্যের 
ক্ষমতা আছে। ম্যালেরিয়ায় ধাহার। নাটা 

এবং হরিতাল ঘটিত ওষধের প্রয়োগ করিয়া- 

ছেন, তাহারাই আমাদের এ কথায় যাথার্থ 
উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা সে 

বৈশাখ--৫ 

2৯০ 

সব কথার আলোচনা_-গত বৎসর যথেষ্ট 

করিয়াছি; সময়ান্তরে আরও করিব। 

আমাদের অগ্যকার আলোচ্য বিষয়ে-_ 

ওলাউঠা ব। বিস্ৃচিক1 চিকিৎসা _আুর্কেদে 

কিরূপ ফলপ্রদ তাহাই দেখাইব। ওলাউঠার 

ইংরাজী নাম কলেরা। আধূর্বেদে ইহাঁকে 

বিস্থচিকা বলে। বিশ্চিকারই বাঙ্গাল! নাম- 

করণ হইয়াছে--ওলাউঠ৷ । 
আযুর্ষ্বেদ বলেন- সাধারণতঃ অজীর্ণ হইতে 

বিসচিকার উৎপত্তি এবং এই পীড়ায় অজীর্ঘ 

বশতঃ বায়ু অতিকুপিত হইয়! গাত্র সকলকে 

অন্তান্ত বেদনা অপেক্ষা হুচীবেধবৎ বেদনা 

অধিকতর অস্থির করে বলিয়া! বৈস্ভেরা ইহাকে 

বিহ্ছচী নামে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। ষথা-_ 

"নুচীভিরিব গাত্রাণি তুদন্ সস্তিষ্ট তেহনিলঃ। 
যস্তাজীর্ণেন সা বৈদ্ধৈ বিস্চীতি নিগগ্ভতে ॥* 

যাহারা পরিমিতাহারী-_তাহাদিগকে এই 
রোগ আক্রমণ করিতে পারেনা । আহার 

ব্ষিয়ে অমিতাচারী, অজিতেন্দ্রিয় ও যাহার! 

অশনলোলুপ-_তাহারাই এই পীঁড়ায় সাধারণতঃ 
আক্রান্ত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর 
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পলীগ্রামে যখন ওলাউঠা আরম্ভ হয়-_ 

তখন ইতর জাতীয়ের মধ্যেই এই জন্ত এই 
রোগের প্রথম আক্রমণ হইতে দেখা যায় 

এবং ভয়ে বা অন্ত কারণে ক্রমে ভদ্র সম্প্রদায়ের 

মধ্যে এই রোগ সংক্রামিত হইলেও সংখ্যায় 

ইতর জাতীক়গণই অত্যধিক পরিমাণে এই 
রোগে কালকবলিত হইয়া থাকে । 

ইতর সম্প্রদায়ের মধ্যে এই রোগে মৃত্যুব 

বার উপযুক্ত। রাণাধাট-মিউনিসিপ্যালিটি 

রাঁণাঘাটবাীর স্বাস্থ্যরক্ষাকল্পে আটত্রিশ 

হাজার টাকা ব্যক়্ করিয়া পাকা ডেণের 

ব্যবস্থা করিয়াছেন, কিন্তু ড্েণ নিন্মীণের পর 

ত সকল রোগগুলি রাণাঁধাটে যেন আরও 

বাড়িয়া উঠিয়াছে। 

যাঁউক সে কথা । সে বৎসর রাঁণাঘাটে 

খুবই কলেরার প্রাছরভাব। আমি একদিন 

আধিক্যের একটি বিশেষ কারণ,-- সংখ্যায় | ছবিগ্রহরবেলায় রোগী দেখিয়া! গৃহে প্রত্যাগত 

তাহারাই তো এই রোগে অধিক পরিমাণে 

আক্রান্ত হয়ই, তা” ছাড়া রোগাক্রমণে 
উপযুক্ত চিকিৎসা এবং 

এবং উপযুক্ত চিকিৎসায় তাহাদিগকে রক্ষা 

করিতে চেষ্টা করা যায়--তাহা হইলে এই 

রোগের মৃত্যুর পরিমাণ বোধ হয় অনেক হ্বাস 
পাইতে পারে। 

হোমিওপ্যাথিতে এই রোগের চিকিৎসায় | 
সাধারণের প্রগাঢ় বিশ্বাস। আজকাল ইন্- 

জেক্সনের প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে, সেইজন্ঠ 
অনেকে আআলোপাথিক চিকিৎসকেরও 

শরণাপন্ন হন, কিন্ত আযুর্ধেদে ইহার যে সকল 
উৎকৃষ্ট গুধধ ও ব্যবস্থা রহিয়াছে, সাধারণতঃ 

অনেকেই তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তত নহেন, 

সেইজন্ত আ্বনেক আফুর্কেদীয় চিকিৎসকের 
ভাগ্যেই এ রোগের চিকিৎসা করা-_বড় 
একটা ঘটিয়া উঠে না। 

আমি যখন রাণাঘাটে ছিলাম--তখন 

পল্লীর মধ্যে কয়েকটি রোগীকে আফুর্ষেদীয় 
চিকিৎসায় আরোগ্য" করিয়াছিলাম। সেই 

বিবরণ গুলি নিয়ে পিপিবন্ধ করিতেছি । 

ম্যালেরিয়া,কলেরা, বসস্ত-_সকল বিষয়েই 
নদীয়া জেলারুরাপাঘাট প্রধান আসন পাই- 

এষাও তাহাদিগের 

ভাগ্যে বড় একটা ঘটে না-_কিন্তু যদি স্থশ্দষ! 

হইলে, প্রতিবাসী একজন ভদ্রলোক আমায় 

ডাকিতে আসিলেন। বলিলেন,_-“তাহার 

বাটাতে একজনের কলেরা হইয়াছে, আমাকে 

যাইতে হইবে।” রাণাধাটে আযালোপাথিক 
চিকিৎসকের অভাব নাই, হোমিওপ্যাথও 

২৩ জন রহিয়াছেন- সাধারণতঃ কলের। 

রেগে রাণাঘাটে হোমিওপ্যাথিরই যথেষ্ট 

| আদর--এ অবস্থায় আমার ডাক পড়িল 

বলিয়া আমি একটু আশ্চর্য্য হইলাম। যাহা 
হউক বণিলাম-- "আপনি অগ্রগামী হউন, 

আমি অর্থঘণ্টার মধ্যে সানাহার সম্পন্ন করিয়া 

যাইতেছি।” 

ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন। আমিও 

অতিশীপ্র সাঁনাহার সম্পন্ন কগিয়া তাহার 
বাটাতে উপস্থিত হইলাম। 

রোগী- স্ত্রীলোক--ঘুবতী। প্রীতঃকাল 
হইতে রোগ-- প্রকাশ পাইয়াছে, একটু ভাল 
করিয়া জানিপাম- ভোর রাত্রিতে নহে--প্রাতঃ 

কালেই রোগের সুচনা । ভোর রাত্রের কথাট! 

ভাল করিয়া জানিবার কারণ, আমার মত 

কুসংস্কারাচ্ছন্ন চিকিৎসকের বিশ্বাস--ভোর 

রাত্রিতে কলের! আরম্ভ হইলে স্বয়ং মহার্দেরও 

তাহাকে ফিরাইতে পারেনন!। 

যাহা হউক, গিয়৷ দেখিলাম_ রোগিণীর 
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দান্ত প্রাতঃকাল হইতে ১৫ বার হইয়াছে, দাস্ত 
“পাতলা-_-আসধোয়া জ্যলর মত। বমিও 
কয়েকবার হইয়াছে । পিপাসা বথেষ্ট, তল. 

পেটে শুলবদ্ বেদনা, হাতে পায়ে খালি ধরা, 
গাত্রদাহ, মধ্যে মধ্যে কম্প, বক্ষোবেদনা- 

কোনো উপদ্রবেরই বড় একট! বাকী নাই। 

তবে মুচ্ছ? বা ভ্রমের চিহ্ন দেখিলাম না । 
আফুর্ধেদে বিস্চিকা রোগের নিদানে 

উল্লিখিত হইয়াছে _ 
*মৃচ্ছতিসারৌ বমথুঃ পিপাস। 
শূলো ভ্রমোদেই্টন জূত্তদাহা। 
বৈবর্ণ কল্প হৃদয়ে রুজশ্চ 

ভবস্তি তন্তাং শির্সশ্চ ভেদঃ ॥» 

এ লক্ষণ গুলির সহিত মিলাইলে রোগিণীর 
প্রা সকল লক্ষণগুলিই যুগপৎ উপস্থিত 
হইয়াছে । 

আমি জিজ্ঞাসা কবিলাম--“আর কাহাকেও 

ডাক! হইয়াছিল ।” 

শুনিলাম__না, রোগিণীর অল্্লের পীড়া 

আছে, মধ্যে মধ্যে দম্ক! দাস্ত হয়- সেইজন্য 

প্রথমতঃ অল্প বলিয়াই উপেক্ষা কর! হইয়াছিল। 

রোগিণীব অল্নের পীড়া ছিল " শুনিয়া 

আমার কিন্তু ইহার রোগনির্য়ের একটু 

স্থবিধা হইল। অবস্থা যেপ াড়াইয়াছে, 
তাহাতে যদিও ইহাকে কলের! ভিন্ন এখন অন্য 

কিছুই বল! যায় না, কিন্ত ইহার মূলকারণ 

বুঝিলাম অশ্ন। সেই জন্য তাহাকে বিস্চিকা 

অধিকারের কোনো ওযধের ব্যবস্থা না করিয়া 

গ্রহণী অধিকারোক্ “চিত্রকাদিগুড়ি“র ১বটি 

শুদ্ধ শীতল জল সহ প্রয়োগ করিলাম। এই 
ওষধটি গ্রহণী অধিকারোক্ত হইলেও আমি 
অল্নপিত্ত ও অজীর্ণ অবস্থায় খুব বেশী ব্যবহার 
করিয়া থাকি এবং সকল স্থলেই বিশেষ ফল 

আয়ুর্ধবেদে ওলাউঠা। ৩১৫ 

পাই। কলেরার পুর্ণ প্রকট অবস্থায় ইহা 

প্রয়োগ করিবার কারণ, এই কলেরাক্রান্তা 

বোগিণীব অগ্পিত্ত ছিল এ পবিচয় পূর্বেই 

ইয়াছি- সুতরাং বর্তমানে ইহ1 কলেরা 

হইলেও ইহাঁব মূল কাবণ অন্পপিন্ত। সেইঞন্য 
“রোগদাদে পরীক্ষেত তদনন্তর মৌষধম” 

--এই খধিবাঁক্য যদি মানিতে হম্স তাহা 

হইলে আমি যে ওষধ ব্যবহারে অল্পিত্তে 

যথেঈ ফল পাইয়া থাকি--সেই অস্্পিত্তই 
যদ্দি ইহার মূল রোগ হয, তাহ! হইলে বিস্থচিকা 

অধিকারের অহিফেন ঘটিত ওষধ ব্যবহারে 

উপকাব না হইয়া ববং উগ্রবীর্ধ্য গঁষধে 

কুফলই ফলিবে, এ ওুষধ স্গিগ্ধবীর্ধ্য, পাঁচক ও 

আমদোধষনাশক, সুতরাং ইহাঁতেই ফল 
হইবে। 

যাহ! হউক ওঁষধধের ১ মাত্রা প্রয়োগেই 

ওষধের গুণ প্রকাশ পাইল। এক ঘণ্টার 

মধ্যে আমি আর কোনে ওষধ দিলামর্নী, 

কিন্ত এই এক ঘণ্টার মধ্যে রোগিণীর দাস্ত 

আব অাসধোয়। জলের মত হইল না, ১ বাব 

মাত্র দাস্ত হইল--কিন্তু তাহাতে মলের সঞ্চার 

হইয়াছে দেখা গেল। বমিও আর হইলনা, 
কিন্তু বমনোদ্ধেগ রহিল, তাহা নিবারণের জন্য 

বড় এলাইচভিজানজল--পিপাসাব সময় 

দিবাব ব্যবস্থা করিয়াছিলাম, এক ঘণ্টাব মধ্যে 

বমনোদ্ধেগ কমিলনা দেখিয়া--ধনে, মৌরি 

ও কর্পুর তাহার সহিত মিশ্রিত করিনা সেই 
জল দিবার ব্যবস্থা করিলাম। 

এক ঘণ্টা পরে এক মাত্রা বভ্ক্ষারের 

ব্যবস্থা করিলাম। আর ১.-বার দাস্ত হুইল, 

তাহাতেও সামান্ত মল বুঝা গেল। আর 

একটি চিত্রকাঁদি গুড়ি এই সমগ্ন ব্যবস্থা 

করিলাম । ইহ] ভিন্ন নাভির চতুর্দিকে 'যায়ফল, 



৩১৬ আযুর্বেধদ-_বৈশাখ, ১৩২৬। [৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 

বাটিয়া প্রণেপ দেওয়ার ব্যবস্থা করিলাম । ফলে 

দাস্ত ও বমন ঘা! বমনেচ্ছ! ছই-ই বন্ধ হইল। 
আমি ভগবানকে প্রাণ ভরিয়া ভাকিলাম। 

এ রোগীকে আর বড় বেশী ওষধ দিতে 

হয় নাই,_এ চিত্রকাদিগুড়ি এবং এক আধ 
মাত্র! বস্রক্ষারেরই ব্যবস্থায় ৩ দিন রাখিয়া 

ছিলাম__তাহাঁতেই রোগিনী নিরানয় হইয়া . 
উঠিয়া ছিলেন। ২ দিনের পর রোগিণীর আর 
যখন কোনো! উপসর্গ থাকিল না, তখন পথ্য 

দিলাম--জলবাণ্লি এবং চারি দিনের পর পথ্য 
দিলাম-_গন্ধ ভাছুল্যার ঝোল ও ভাত। 

( ক্রমশঃ ) 

জ্ীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন। 

আবার । 
25 

(১) দাড়াইলা আসি ব্রাহ্মণ লঃয়ে, 

কোকিল-কৃজিত্ কুঞ্জে আবার বিজ্ঞান বেদ-ডালি। 

ফুটেছে সুষমা রাশি; অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিল! 

নবীন পুলক পরশি+ মলয় বিশ্বের যত জন, 
ফুটায় ফুলের হাদি। সম্ত্রমে নত মন্তকে সবে 

নব চেতনার স্পন্দন ভর! বন্দিলা সে চরণ। 

বিশ্বের চারি ধার; 

নবীন আলোকে ভূলোঁক ছ্যলোক ৮ 

গুলকেতে একাকার । বিশ্বের গুরু নিঃস্ব হইয়া 
চৌদিকে নব জাগরণে জাগে, শিশুকে দিলা দান; 

০5988 বরিয়া লইল] দৈন্য আপনি ; 
সৌম্য শাস্ত শোভা-সঙ্জিত কজন 

০0558 ত্যাগের মন্ত্রে লইলা দীক্ষা, 

(২ ) বর্জিয়া ভোগ-আশা; 
শ্রবণ অতীত যুগের এমনি রম্য হর তুচ্ছ করিয়া 

প্রভাতী আলোকে জাগি* ) বনেতে বাঁধিলা বাঁসা । 

ভারতের খধি প্রচারিলা জ্ঞান_ বিতরিতে জ্ঞান, গোত্রের মাঝে 

বিশ্ব হিতের লাগি” । যত্েপ্ আয়োজন; 

ত্রিতাঁপ-তগ্ড মানবের তরে পরিচয়ে হই ধন্ত আজিও, 
জ্ঞানের ত্রিধার! ঢালি” 9. স্মরিয়া'সে তপোবন ! 



পুবাতন সহ মিলাও নৃতন,_ 
মণি কাঞ্চন যোগ; 

৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ] , বিবিধ প্রসঙ্গ | ৩১৭ 

(৪), হইবে ধন্ত, ঘুচিবে দৈত্য, 

লুপ্ত হ'য়েছে ত্যাগের মন্ত্র দুরে যা'বে রোগ শোক । 
ভোগে ভর! ধরাধাম ) আযুর্বেদের বির বাদ্য 

সুপ্ত কর্মী, গুপ্ত পন্থা, এ নব প্রভাতে আজি £ 
স্থৃতি মারে শুধু নাম। বিশ্বের মাঝে গুরু গম্ভীরে 

আবার এ নব প্রভা-প্রদীপ্ত আবার উঠুক বাজি । 

প্রভাতী আকাশে আজি; ব্যাধি মর্দিত শরীরে আবার 

ধবনিয়৷ উঠুক সে মহামন্ত্র_ করিতে স্বাস্থ্য দান 
শঙ্খ উঠুক বাজি” আবার অমৃত কুণ্ডের ধারা, 

কর্ম ক্ষেত্রে কর্মী আবার হউক প্রবহমান্। 

আস্গুক সকলে ফিরে; আবার বঙ্গ পলীর মাঝে, 

জাগুক আবার ভারত জননী দীনের কুটির দ্বারে; 

জ্ঞানের মুকুট শিরে। বহন করিয়া স্বাস্থ্য তত্ব, 

(৫ ) বিতরণ কর তা'রে। 

আবার ভারত-সস্তান সব আবার দীনের পীড়িত অঙ্গে, 

এ নব আলোকে জাগি"; বুলাও স্নেহের কর; 

শিথিতে কর্্ম-কৌশল, হও করহ ধন্য জন্ম জীবন, 
নৃতনের অনুরাগী । হে খাষি বংশধর । 

শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

বিবিধ প্রসঙ্গ । 

আবগারি আয় ।-__বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের 

অর্থ সচিব সার হেনরি হুইলার বলিয়াছেন, 

«“আবগারি আনন অতিদ্রত বর্ধিত হুইয়া 

আমাদের অর্থাগমের প্রধান উপায় ও নির্ভর 

স্থল. হইতেইছ। এবার আমাদের আবগারি 
আয় ৯ লক্ষ বর্ধিত হুইয়া ১ কোটী ৮৪ লক্ষ 

হইবে। হুগলি, হাওড়া, ২৪ পরগণায়, দেশী 
মদের কাটতি বধ্ধিত হওয়ায় আমাদের আয় 

বৃদ্ধি হইয়াছে ।” কিন্তু এই আঙ় বৃদ্ধিতে দেশ 

বাসীর যে সর্বনাশ সাধিত হইতেছে--ইহাই 

বিশেষজ্ঞ দিগের চিন্তা করিবার বিষয়। এ 

দেশের লোকে হাড়ভাঙ্গ খাটিয়াও 



৩১৮ আয়ুর্ধেদ-_বৈশাখ, ১৩২৬। [৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 

উদরান্নের সংস্থান করিতে পারে না কিন্ত | ইহার একটি মাছি বসিয়াও মিনিটে প্র দুধের 

মদ্যপামে এত অধিক অর্থ বঙ্গবাসী প্রদান | মধ্যে ছুই সহত্র রোগ বীজাণু এবং অর্থ ঘণ্টা: 

করিতেছে । লজ্জার কথা বটে। ক্লেশ ও ৷ বসিয়া ৩ লক্ষ ৫০ হাজার বীজাণু নিক্ষেপ 

দারিদ্র্য এই মদ্য পানের ফল। স্বাস্থ্যহানি | করিয়া যায়। মাছির দ্বারা কলের! টায়ফয়েড 
তাহারই জলন্ত প্রতিমৃত্তি। | প্রভৃতি রোগবীজাণু তো ব্যাপ্ত হয়ই, 

শিশু মৃত্যু ॥ কলিকাতা এবং | বক্মারোগের প্রাবল্যও মীছি ছার হইয়৷ থাকে । 

ভারতবর্ষের বড় বড় সহরে যত শিগু জন্ম । দোকানের খাবারগুলি যাহাতে অনাবৃত না 

গ্রহণ করে, তাহার অক্েকগুলি মৃত্যুমুখে | থাকে, তাহাব জন্ কর্তৃপক্ষের কঠোর নজর 

পতিত হয়। হিসাবে বঙ্গদেশ সম্বন্ধে এইরূপ | থাকিলেই কিন্তু ইহার প্রতীকার হইতে পারে। 

প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বাঙ্গালায় ৩টি জন্মিলে | যক্ষমায় আমাদের মত।-_ডাক্তার , 
এক বৎসরের মধো উহার ১টা মরিয়া যাইবে। | বেণ্টলী বাঙ্গাল দেশে যক্মীরোগ্নের বৃদ্ধির 
বিলাতে শিশুমৃত্যু নিবারণের জন্য প্রত্যেক | জন্ত যে কারণ দর্শাইয়াছেন, তাহা যে অমূলক 
নগরে শিশু চিকিৎসার স্বতন্ত্র হাসপাতাল আছে | তাহা আমরা বলিতেছিন1, কিন্তু ইহাপেক্ষাও 

ইহা! ভিন্ন নানাবিধ উপায়ে সেখানে শিশুৃত্যু, : ভীষণ কারণ-_বাঙ্গালার দারিপ্র্য। বাঙ্গালী 
রোধের চেষ্টা চলিতেছে । ভারতবর্ষ কিন্তু এ: পুষ্টিকর খাদ্য পায়না--অথচ তাহাকে 

সম্বন্ধে একেবারেই নিদ্রিত। প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতে হয়। বাঙ্গালী ষে 

যক্ষারোগ ।-বাঙ্গালায় যক্সারোগীর | পরিমাণ উপার্জন করে, বাঙ্গালীর পরিবার 

খ্যাও ভ্রত বদ্ধিত হইতেছে। স্বাস্থ্য ; বর্গের ব্যয় তাহার দ্বারা সংকূলান হয় না, 
বিভাগের রিপোর্টে প্রকাশ-_বাঙ্গালার কোনো ; কাজেই তাহাকে বক্ষা। বা ক্ষয়ের প্রধান 
কোনে। স্থানে মৃত ব্যক্তির দশমাংশ ব্যক্তি | কারণ দুশ্চিন্তা বিষে অনেক দময়ই জর্জরিত 

এই বক্সারোগে প্রাণত্যাগ করিয়। থাকে । | থাকিতে হয়। ইহা ভিন্ন এখনকার দিনে 

এক্ষণে খুব সম্ভব ৪ লক্ষ লোক এই ভীষণ ূ বাঙ্গালী কন্ঠাদায়ে এতই বিব্রত যে, কিরূপ 

ব্যাধিতে আক্রান্ত । কিন্তু বক্তংতাবীর উদ্যোগী | পাত্রে কত বয়সের পার্থক্য রাখিয়া কন্তাকে 
বাঙ্গালীগণ এ সম্বন্ধে প্রতীকারের ভাবন! | পাত্রস্থ কর! উচিত-_বাঙ্গালীর এখন আর 
ভাবিতেছেন কি? সে চিন্তার অবকাশই নাই--তাহার ফলে 

যঙ্ন(র কারণ ।-_ স্বাস্থ্যকমিশনর | বাঙ্গালী স্ত্রী-পুরুষের মিলনে এখন অনেকস্থলে 

ডাক্তার বেণ্টলী বলিয়াছেন,--“এ দেশের | অসামঞ্জস্য দোষ ঘটিতেছে। ফলে ব্রঙ্গচর্য্য 

মিঠাইয়ের দোকানগুলিতে সর্বদাই মাছি । হীন বাঙ্গালীর স্ত্রীপুরুষের মিলনে বয্মোবিচারও 

তন্ ভন্ করিয়া থাকে । গাছিগুলি পচা ও | নাই, বিধি-নিষেধ-নিয়ম-পদ্ধতি__সকলই বঙ্গীয় 

ুর্গন্ধময় স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে 1! সমাজ হইতে উঠিয়া গিছে। বাঙ্গালায় বঙ্গ! 

তাহাদের সর্বাঙ্ছই রোগবীজাণুরুর্ণ। এই | বৃদ্ধির ইহা একটি প্রধান কারণ। 
এই সকল মাছি খান্তদ্রব্যের উপর রোগের ব্যবস্থাপকসভায় পলীচিস্ত। ৷ 
বীজাণু নিক্ষেপ করে+ এক বাটা ছধের উপরূ | __বাবু ব্রজেন্্র কিশোর রায় চৌধুরীর প্রশ্নোত্তরে 
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পপ রা এ শপ পসরা 

গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে মিঃ ওমেলি জানাইয়া- 
ছেন, __-“পল্লীগ্রামে স্বাস্থ্য গঠনের চেষ্টা করা 

হইতেছে ।৮ আমরা এ সংবাদে সুখী 

হইলাম। 

আয়ুর্ধবেদের নিন্দা ।__ডাক্তার 
লেপ্টনাণ্ট কর্ণেল সাদার ল্যাণ্ড- ইও্ডিয়ান 

(মডিকেল গেজেটে “আমঘুর্ধেদায় চিকিৎসা” 

প্রণালীর নিন্দা করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। 

তাহার কথা আফুর্ধেদীয় চিকিৎসা-প্রণাণীর 
মূলে অন্ধ কুসংস্কার নিহিত। আমরা বলি__ 
প্রই নিন্দাকারী ডাক্তার সাদার ল্যাও্ 
আমঘুর্কেদীয় চিকিৎসা! যে কিরূপ বিজ্ঞানসম্মত- 
ভাৰে রচিত--তাহার কিছুই বোঝেন 
না। যদি তিনি কোনো! আযুর্ধদীয় অধ্যাপককে 

গুরুপদ্দে বরণ করিয়া চরক এবং সুশ্ররতের 

সমস্ত পৃষ্ঠা গুলি অধ্যয়ন করিতে পারেন, 

তবেই আফুর্কেদীয় চিকিৎসার মূলে অন্ধ 

কুসংস্কার নিহিত কি ইহা সকল 
চিকিৎসা শাস্ত্রের মৃলগ্রন্থ--তাহা! উপলব্ধি 
করিতে সমর্থ হইতে পারেন। সার পারডিলি 

উকিস্, মার্কিন যুক্ত রাজ্যের ফিলাডেপফিয়ার 
ডাক্তার ক্লার্ক প্রভৃতি মহাম্মাগণ আঘুর্ধেদ 

শান্ত্র যে সর্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা তাহা বিলক্ষণই 

হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে 

ডাক্তার পাঁরডিলিউকিস্ বলিয়াছিলেন “যত 
অধিক দিন অমি ভারতবর্ষে থাকিতেছি - 

- এ দেশের সহিত আমার পরিচয় যত বর্ধিত 

হইতেছে, এ দেশের বৈদ্য এবং হাকিমদের 
চিকিৎসার মূল্য আমি তত অধিক বুঝিতে 

সক্ষম হইতেছি।” ডাক্তার ক্লার্কও এ সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন,_-“্যদ্দি চিকিৎসা! শান্ত্র' হইতে 

আধুনিক সমস্ত ওষধ ও রাসায়নিক দ্রব্যের 
নাম তুলিয়া দিয়া চরকের প্রণালীমতে 

চিকিৎসা করা হয়, তাহা হুইলে চিকিৎসকের 

কার্য কমিবে এবং পৃথিবী হইতে পুরাতন 
ব্যাধি পীড়িতের সংখ্যা অনেক হান পাইতে 

পারিবে । “ডাক্তার সাদারল্যাণ কি. এ 

সকল অভিমতও পড়িয়া দেখেন নাই? যে 
চিকিৎস! সহত্র সহম্্র বৎমর হইতে ভারতে 

চলিয়া আসিতেছে, নান! প্রকার ঘাত 

প্রতিঘাতেও যে চিকিৎসাপ্রণানী লোপ পাক্স, 

নাই__যে চিকিৎসা! শান্তর _হইতে মকরধ্বজ 

প্রভৃতি ওষধ লইয়া অন্ত চিকিৎসকেরা কৃতিত্ব 

দেখাইতেও রাজি-_সে চিকিৎস! সম্বন্ধে এরূপ 

মন্তব্য দিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে ইহার সকল 
তথ্য অবগত হওয়া উচিত নহে কি? 

ওষধের চাষ ।- যুদ্ধের সময় ইউরোপ 
হইতে ওষধ আমদানি করার নুব্ধা না 

হওয়ায় ভারতের নানা স্থানে ভেষজ উৎপন্নের 

ব্যবস্থা করা হয়। সে চেষ্টার ফলে বেলে- 

ডোনা, ইপেকাকোহানা পডোফিলাম, নঝ্স- 

ভমিকার চাষ চলিতেছে । ভারতবাসীর এ 

সম্বন্ধে আরও বিশেষ চেষ্টাশীল হওয়! 
কর্তব্য । 

সহরের স্বাস্থ্য --কলিকাতার স্বাস্থ্য 
ক্রমশঃই শোচনীয় হইতেছে । ওলাউঠা, বসন্ত 

প্লেগ ও ইনয্লয়েঞ্জা় কলিকাতাবাসীগণ তো৷ 
বযতিবাস্ত হইয়া উহিয়াছেনই, তাহার উপর 

প্লেগও আমদানি হইতেছে । সহরবাসীর 
এ সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন কর্তব্য । 

মাদকতা নিবারণ।-_কাঠিবার 
নগর রাজ্যের মহাব্বাজ। বাহাছুর তাহার 

জম্ম দিন উপলক্ষে তাঁহার রাজ্য হইতে সমস্ত 

মদের ফ্বোকান তুপসিয়৷ দিষেন। ভারতের 
অন্তান্ত রাজ্য গুলিতে এ ব্যবস্থা হয় না? 
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বৈগ্ভজাতির স্বরূপ নির্ণয় ।__ 
পরীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র মোহন সেন গুপ্ত প্রণীত ও 
৯ নং শ্টামাচরণ দের ট্রা- কলিকাতা হইতে 

গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত । মূল্য 1৮০ আনা । 

এই পুস্তকে বৈগ্ভজাতি অন্বষ্ঠ এবং অন্বষ্ঠ 

জাতির উৎপত্তি, অন্বষ্ঠ শব্ের উৎপত্তি এবং 

অন্ষ্ঠদিগের বৃত্তি, অন্ুলৌম জন্ম, বৈধবিবাহ 

বিধি, বিবাহ প্রণালী, কর্তা ও ভার্ধ্যার একত্ব, 

অন্ুলোম বিবাহে দ্বিজভার্য্যা পত্বীপদবাঁচ্যা, 

জন্ম বিষয়ে ক্ষেত্র অপেক্ষা বীজের প্রাধান্য, 

বৈগ্ধের জন্ম গৌরব, বৈদ্য ব্রাহ্মণ বর্ণ, বৈস্ভের 

কর্মাধিকার অপসদ বৈদ্ত, বৈগ্ভ শব্দের অর্থ 

এবং বৈস্কের শ্রেত্ব, মূর্ধাভিষিক্ত জাতিও 
বৈগ্ভনামে অভিহিত, বৈদ্ধের পুজ্য, আয়ুর্বেদ 
ও অথর্ব বেদের প্রামাণিকতা, আযুর্ব্বেদ 

ও চিকিৎসাবৃত্তির শ্রেষ্ঠত্ব, কুবৈগ্ভ পংক্তি 

দুষক ও পৃজ্য নহে, সদ্বৈপ্ভ পংক্তি পাবন-_ 

এই সকল বিষয়ের আলোচনা শাস্ত্র প্রমাণ 

সহ অতি সুন্দরর্ূপে মীমাংসিত হইয়াছে। 

ধঁ সকল প্রমাণ দেখাইতে গিম্না গ্রন্থকার 

প্রত্যেক গ্লোকার্থের পরই যে সকল বক্তব্য 

প্রকাশ করিয়াছেন, সেগুলি গ্রন্থকারের জ্ঞান 

গভীর গবেষণা সম্ভত। যে সকল যুক্তি 

অবলম্বনে তাহার বক্তব্য নিখিত, তাহ] পড়িয়। 

আমরা বিশেষ তৃপ্ডিলাঁভ করিয়াছি । এখন- 

কার দিনে সংসার তাড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়৷ 

দেশের চিন্তা__সমাজের চিন্তা-_স্বজাতির চিন্তা 

করিবার অবসর বড় একটা কাহারও নাই; 
সে প্রবৃত্তিও বুঝি সাধারণের মধ্য হইতে লোপ 
পাইক্সাছে। একাকারের প্রাদুর্ভাব ইহারই 

ফনসম্ভঙ এনং সেই একাকারের প্রবল 

বাত্যায় আমাদের দেশ হইতে যে ধর্মভাব 

নষ্ট হইতে বসিয়াছে, বাঙ্গালার রোগপ্রবণতা 
তাহারই কারণ। এই বাত্যাবিক্ষুব্ধ বঙ্গ জননীর 
দুর্ণীতিপরায়ণ সন্তানদিগকে রক্ষা করিতে 
হইলে দেশের ধর্মভাব ফিরাইয়৷ আনিবার জন্য 
আবার আমাদিগকে সমাজের: চিন্তা করিয়া 

সামাজিক রজ্জ, সুদৃঢ় করিবার প্রয়েজিন। 

উদরান্নের সংস্থানের জন্ত বর্তমান হাহাকাঁরের 

যুগে যাহারা সে চিস্তা করিবার অবসর পান, 

। তাহারা সত্য সত্যই দেশের আদর্শ পুরুষ । 

৷ জ্ঞানেন্্র বাবু সেই জন্য আমাদের ধন্তবাদের 

পপর পার্স 

পাত্র। তাহার রচন! প্রণালী অতি সুন্দর, 

তাহার ভাষার কৃতিত্ব সুষ্ঠ গৌরবে সমুজ্জল । 
্রন্থথানির ছাপা ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট । 

কিন্ত এই প্রসঙ্গে অন্ষ্ঠ বা! বৈদ্থজাতি সম্বন্ধে 

আমাদের একট কথা বপিবার আছে। 
“অশ্বষ্ঠ -অন্ব (পিতা )+ষ (ধিনি থাকেন্)। 
অর্থাৎ যিনি রোগ সময়ে পিতার স্থায় প্রীতি 
পূর্বক অবস্থান করেন,”_এই অর্থে যে 
তঅন্বষ্ঠ শব্ধ নিষ্পন্ন হইরাছে, এখনকার অম্বষ্ঠ 
বা বৈগ্ভগণ সে কথ। তো আদৌ উপলব্ধি 
করেন না! তাহ! হইলে বৈগ্কজাতির অনেকে 
চিকিৎসা বৃত্তি ভূলিক্না চাকরিগত প্রাণ হইবেন 
কেন? এই গ্রন্থের গ্রন্থকার যদি স্বতন্ত্র পুস্তকে 
এই সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া খৈষ্ধজাতির 
মতিগতি ফিরাইবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে 
সে পুস্তক বৈগ্জাতির আরও উপধষোগী 
হইবে । আলোচ্য গ্রস্থথানি “বৈস্তজাতির 
স্বরূপ নির্ণয়” আখ্যা অভিহিত হইলেও 
আমাদের মনে হয়, ইহা শুধু বৈদ্জাতির নহে 
- সকল জাতির ব্যক্তিগণেরই উপকারে 
লাঁগিবে। ধাহার! সমাজ রহস্ত জানিবার প্রয়াসী, 
আমরা তাহাদিগকে এই গ্রন্থখানি পাঠ করিতে 
পরামর্শ দিতে পারি। 



'আয়ুর্ধেদ,-বিজ্ঞাপন।। ১ 

পুরাতন আয়ুর্বেদ | 
১মও ২য় বর্ষের “আমর্কেদ কাধান অবস্থায় বিভ্রয়ার্থ কয়েক সেট এখনো পাওয়া যার । 

সমস্ত সংখ্যাগুলিই আছে, কেবলমাজ .১ম বর্ষে ২য় সংখ্যাটি নাই, কিন্ত উহার জন্ত বড় 
আসিয়! যাইবে না । এই ছুই বর্ষের'*আযুর্ধেদ” একত্র লইলে হিট দেওয়া! যাইবে। 
সত্ব পত্র লিখুন, বিলথে ফুবাইয়া যাইবা সম্ভব৷ 

কাযা ্যক্ষ ।॥ 
টি 

_ জ্যৈষ্ঠ মাসের সুচী - 
বিষয় রে নাম পৃষ্ঠা 

১। কাজের কথা--কবিরাজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গপ্ত কবিরঞ্রন (সম্পাদক) ৩২১ 

২। বালকরক্ষা--্প্রযুক্ত জনগাদা রায় (চট্টোপাধ্যায়) বি, এল, ৩২৫ 
৩। পঞ্চবর্দ ৩৩৪ 

৪। বাঙ্গালার কমা প্রযুক রানার শাস্ত্রী বিস্াতষ এম, আর, এ, এস ৩৪৩ 

৫। আধুর্বেদে ওলাউঠা- _কবিবাঁজ শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন (সম্পাদক) ৩৪৬ 
৬। প্রতিকার (গল্প ) -শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্ত্র পাল বি, এ *** ৩৪৮ 
৭। আযূর্বেদের শ্বপক্ষে একটি সত্য-্রীধুক্ত সতীশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, ৩৫১ 
৮। চরকোক্ত পঞ্চকর্ সাধন (কবিতা )--কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাসবিহারী রার কবিকস্কন 

৩৫৫ 

মস্থরিকা বা বসন্ত-কবিবাঁজ যুক্ত যামিনীতৃষণ রায় কবিরত্ব এম, এ, এম বি, 

(লম্পাদক ) * ৩৫৭ 
১০1 বিবিধ গসঙ্গ রর ০১, রঃ রঙ ৩৫৯ 

আযুর্ধেদ লাইব্রেরী । 
। কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ব এম-এ, এম-বি কৃত-_ 

প্রান্তীসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়। 
রোগ নির্ণয় করিবার সর্বোৎকষ্ট পুস্তক, সংস্কত ও বাঙ্গাল! অক্ষরে পৃথক পৃথকভাবে 

মুিত। মূল্য সংস্কৃত ২১ ও বার্সালা ২২ টাকা। | 

প্রসূতি ত্্র। . 
ধাত্রীৰিষ্ক। শিক্ষার মর্ধোৎকৃষ্ট ও অড়িনব পুস্তক । মূল্য ১০ টাক] । 

কুমার তন্ত্র। 

ূ আরম্ত কিছ শিশুপাঁলনেব দকল প্রকাব বিধিই এই পুস্তকে বর্ণিত। মুল্য নবস্ত্ত ১২ 
বাঙ্গালা ১৯ । . 

টৈ 



কলিকাতায়. মহ! হৈরৈ কাণ্ড । 
ভীষণ প্রতিঘন্তিতা ! ভীষণ প্রতিঘবন্দ্িতা । 

একদিকে গিনিস্ব্ণ অন্যদিকে “মায়াপুরি মেটেল।” 
অন্ন ব্যয়ে গিনির স্তায় “চিরস্থায়ী রং বিশিষ্ট “মায়াপুরি মেটেলের” 

গহনা গৃহি্ীকে উপহাব দিয়া তৃশ্ত হউন,*সকল্ সাধ পুর্ণ হইবে। 
আধুনিক আবিষ্কৃত সকল প্রকাব গহনার চিত্র সপ্বলিত ক্যাটালগ একখানি 

| কার্ড লিখিয় গ্রহণ করুন ও ও 
সম্পাদক, উকিল, জমিদার, ব্যারিষ্টার গ্রভৃতির প্রশংসাপত্র পাঠ করুন। 

ভারতেব অদ্বিতীয় আবিষ্কাৰ পমায়াপুবি মেটেলের” সেই চুড়ি . 

১৭ বৎমরের পরীক্ষার ফলে বাজারে বাহির হইয়াছে। 
“মায়াপুরি মেটেলের” গহুন। গভর্ণমেপ্ট হইতে রেজেষ্টারি করা 

ললনা সোহাগ' চুড়ি। 

তি 

এ 7 

০ 

ক এ 9 
) ক নি 
রি এ 

৮1 ৫ র চি 

মু 

লইয়| পরীক্ষা করুন। মাঁপ মত / হিট টিন পক রর 5 ০ ২২৯ ২ 
রি ০ /৮৮১৫১ ৫87৫ রঃ রঃ ২২ 
১ শির রটে 5৪ রি টি ১ ২২২ ভি 2 ০ ৮০০75 / . ৯ ২ 

/ / টা ট্ র্ ্ 

২৮ ১) ং 1 / ৯২ ৬২ ৭ সং ৮ 4 ধ ৮১1৮ 8 ২, - ্ ্ ঠা) এ ৮৫2 8 নি রর 1/ ২ টা সি আত ড় 
4 ্ ।. ৮ ্ং ্) 

৬ উর 3 - -দ 
প্র মরে 

টি 
৫**২ টাকার গিনি স্বর্ণের চুড়ি অপেক্ষা উজ্জল ও উৎকৃষ্ট । বেতনের কারিকরের হাতে বেনী পরিমাণে গিনি সৌঁা দ্বারা 

ইলেকৃট্রো ব্যাটারিতে পালিস করিয়া প্রস্তুত করিয়াছি? এক সেট বঙ্গলঞ্ঈনীর নিমিত্ত স্পেশ্তাল অর্ডারে সোণার ডাইসে ১০২ টাকা 
ক 

*ললনা সোহাগ চুড়ি” পরিলে'অরন্ত গহনার দরকার 'নাই। ডায়মণ্ড- 
গুলি অন্ধকারে হীরার সায় জলে। গিনিব্র অধিক উজ্জ্বল । 

,পোড়াইলে বা কবিলে বুবিবার উপায় নাই যে, ইহা, আসল স্বর্ণ নয় । 
খাটা গিনি স্বর্ণের ্তায় ইহা পালিশ ও নুমৃশ্ত কারুকার্ধ্য বিশিষ্ট। 

মূল্য ৪২ টাকা, (প্রতি সেট ১* গাঁছ! ) মফংস্বলুমাশুলাদি 1০ "আন! ॥ 
বস বিঃ শমু 

লাভের কথা। 
( উপদেশ পুর্ণ অপূর্বৰ গল্পের বই ) 

ইঞ্জ। পাঠ করুন, বিশেষ লাভ হইবে! ধিনি ৪ খানি গ্রামের ৪ জন ভদ্রলোকের 
নাম ধাম পরিষ্কার ভাবে লিখিয়া পাঠাইবেন, তাহাকে বিনাষুলো ও" মাশুলে১ খানি 
উপহাদ় পাঠান হইবে । | 

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান-_- 

এইচ, ব্যানাজ্জি এণ্ড কোং, 



আয়ুর্রা 
ম।সিকপত্র ও মমালোচক। 

শাশীশী লী 

৩য় বর্ষ। | বঙ্গাব্দ ১৩২৬-_জ্যৈষ্ঠ | 

সপ ভিজ 

৯ম সংখ্যা । 

কাজের কথা । 

বাঙ্গালীর রোগপ্রবণতা 1_- বাঞঙ্গালীব শধ্যাবিলাসিনীগণ তাঁহাঁবও অনেক 
বাঙ্গালী অর্থ অর্থ বিষ! যেৰপ ব্যতিব্যস্ত, __ 

স্বাস্থ্েব কথা তো বাঙ্গালী সেবপ চিন্ত! 

করেনা ।  পধিবান প্রঙিপালনেৰ  ভন্তাই 

বগ-আর আত্মতৃপ্ডিব পবাকাষ্টা প্রদর্শনের 

জন্তই বল, সমগ্র বাঙ্গালীকে গে এখন 

চবিবশ ঘণ্টাব মধ্যে দশ ঘণ্টা এই অর্থের 

চিন্তা বিরত থাকিতে হথ। স্বাঙ্থ্যবন্গা 

বন্পে আগে আমাদেব দেশে যে সকল বিধি- 

ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল--সে সকল বিধিব্যবস্থা 

প্রতিপালন কবা বাঙ্গালী এখন একেবাবেই 
ভুলিয়া গিয়াছে। তাহাব উপর এই দশ ঘণ্ট। 

কাল অর্থাগমেব গুক চিন্তাষ বাঙ্গালীব দেহ বে 

ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে, বাঙ্গালীব বোগ প্রবণতাব 

সমস্ত কাবণ গুলিৰব মধ্যে তাহা অন্যতম । 

সা ও সঃ 

স্বাস্থ্যরক্ষায় দিনচর্ষয। |-আগেকাব 
বাঙ্গালী অতি প্রত্ুষে শধ্যাত্যাগ কবিত, 

পুব্ৰে শয্যা পৰ্ত্যাগ পুব্বক গৃহস্ালীব কম্মে 

মনোনিবেশ কবিতেন। বাঙ্গালী-পকষ শয্যা 
তা[গেব পব হস্তমুখাধি প্রক্গালনাপ্তব প্রাতঃ 

স্নান কবিতেন, বাঙ্গালীৰ মত গ্রীক্সগ্রধান 

স্থানে সে প্রাতঃন্ানেব ধলে তাহা দেহে বামু 

কুপিত হইতে পাবিত না। প্রাতংঃ্গানের পৰ 

পূ্া আহ্কিক সমাপন কবিষা, সেকাঁলেব 

গৃভন্থ সংসাবে যে জর্লযোগেব বাবস্থা ছিল, 

তাঁগব মধ্যে আদাঁব কুচি ও ছোলা ভিজাঁও 

ংক্ষিত হইত। ফলে সেবপ ব্যবস্থায 

সেকালেব কাহাবও পিত্তও কুপিত হইতে 

পাঁবিত না,_শ্লেক্সাও দমনে থাঁকিত। এক 

কথায় প্রাতঃন্নান, পূজ। আহ্ছিক এবং প্রাভাতিক 

জলযোগেব ব্যবস্থায়__স্বাস্থ্যরক্ষাব জন্য বাধুপিত্ত 

কফ-_ত্রিধাতুবই যে সাম্যভাৰ প্রয়োজন, 

তাহা সকলেবই সম্যক প্রকাবে সিদ্ধ হইত। 

তাহগাব পবৰ কম্মকালেৰ ব্যবস্থাও সেকালে 



৩২২ আয়ুর্বেদ-__বৈশ।খ, ১৩২৬। | ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্য। 
স্পা 

নির্দিষ্ট ছিল--প্রাতর্সায়াহ্নে। অর্থাগমের 
জন্য সেই কর্ম্মকালেও সেকাগের বাঙ্সাপাকে 

৬ ঘণ্টাব অধিক বিব্রত থাকিতে হইতনা। 

ফলে সেকালেব লোকে সকল কর্ষেব মধ্যে 

“শরীরমাধ্যং”--এ কথাটি অগ্রে মনে রাখিত। 

'আধিব্যাধিতে সেকালের বাঙ্গালী এই জন্তই 

এত ব্যতিব্যস্ত হইত না। 

গু 4 ও 

আহারে স্বাস্থ্য বিধি ।-_স্বাস্থ্যরক্ষার 
জন্ত যে আহারের নিয়ম প্রতিপালন একান্ত 

প্রয়োজন_এখনকধর বাঙ্গালী এ কথা 

একেবারেই মনে করে না। আগে আমাদের 

দেশে সাধহিক আহারের ব্যবস্থা ছিল। 

সেকালে আমাদের দেশের লোকে এমনই 

পবিত্র দ্রব্য আহার করিত যে, আহার করিবার 

সময তাবত দ্রব্যই দেবতার উদ্দেশে নিবেদন না 

করিরা ভক্ষণ করিত না। এখন বাঙ্গালীর 

আহারের ব্যবস্থা যেরূপ, তাহাতে আহারীয় 

দ্রব্য সকল আর দেবোদেশে নিবেদন করা 

সম্ভব নহে। আহারীয় দ্রব্য সকলেব মধ্যে 

গব্য হুপ্ধজাত দ্রব্য গুলি শরীরপুষির বেরূপ 

সহারতা করে, এমন আর কোনো দ্রব্য নহে। 
বাঙ্গালী সংস্মরে সেই জন্তই সেকালে ভ্প্ধজাত 

দ্রব্য মিশ্বণে আহার--উৎকৃ্ আহার বলিয়া 

পরিগণিত হইত। ছুগ্ধজাত দ্রব্য অনায়াস 
লভ্য হইবে বলিয়াই আমাদের দেশে গাভী 

মাতৃপদ বাচ্যা। সেকালে ছেলেমেয়ের সম্বন্ধে 

কন্তার পিতা-_পাত্রের সংসারে “গোয়াল ভরা 

গাই'_-আছে কি না--এই জন্যই অন্নুসন্ধান 

করিতেন। ফলে আমাদের দেশে সেকালে 

যে গব্যজাতদ্রব্য আহারে শরীর পুষ্টির ব্যবস্থা 
ছিল, যে কারণেই হউক, দেশ হইতে এখন 

তাহা লোপ পাইয়াছে। তৎপরিবর্তে শীত 

প্রধান দেশবাসাদিগের অনুকরণে বাঙ্গালীর 

এখন আহার-বিধি চলিয়াছে। ফলে ক্রমাগত 

উষ্ণবীর্যা দ্রব্য ভক্ষণে বাঙ্গাণীর ধাতু সকল 

বিকৃতি প্রাপ্ত হইতেছে। এখনকার 

বাঙ্গালী--নানারূপ রোগে ভুগিতেছে ও সেই 
জন্য | 

সং রং সঃ নী 

বঙ্গে সংজ্ামক ব্যাধি ।-_ 
ক্রামক ব্যাধিব প্রাবল্যের কারণ; অধুন। 

দেশের জল বায়ু দূষিত হইয়াছে--এ কথ। 

স্বীকার করিলেও-_বাঙ্গালী নিজকর্মকৃত পাপে 
যে সেই সংক্রামক ব্যাধি কর্তৃক অধিক আক্রান্ত 

হইতেছে_- একথাও অন্বীকাব করিবার 

যো নাই। আহার বিহারের নিয়ম উল্লজ্বনেই 

বে সকল প্রকাব রোগে আক্রান্ত হইতে হর 

_একথ। চিকিৎসাশান্ত্র বাহারা অধ্যয়ন 

করিরাছেন,__ভীহারা সকলেই স্বাকার করি- 

বেন। সনাতন আযুর্কেদ শাস্ত্রে বিহুচিক। 

রোগের পরিচয় আমরা পাই; মস্থরী বা বসন্ত 

রোগের পরিচয়ও আয়ুর্ধেদে রহিয়াছে, 

সুতরাং এ সকল প্োোগ বে" আমাদের দেশে 

আগে হইত-_-একথা আমরা ম্বাকার করিতে 

পারি, কিন্ধ এত প্রবলভাবে-_-সময়ে অসময়ে, 

বখন তখন, যাহার তাহার যে হইত না 

ইহা নিভীজ সত্য কথা। শাস্ত্রবিধিসম্মত 

আহার বিহারের উল্লজ্ঘনের ফলেই অধুনা 
এ রোগ কিন্তু বাঙ্গালায় চিরব্যাপী হইয়া 

পড়িয়াছে। এ সকল কথা চিস্তাশীল বাঙ্গালীগণ 

ভাবিতেছেন কি? আমাদের হোঁমরুলের 

চিন্তা--বাঙ্গালাকে স্বাধীন করিবার চিন্তা 

অপেক্ষ। এ চিন্তা যে সর্বাগ্রে বর্তব্য। 
ক গা + 

সংক্রামক রোগ নিবারণে প্রতি- 



৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা] 
পি উস সপ্ত পাপী 

কাজের কথা । ৩২৩ 

০ সস সস স্পা পপ সস কপ 

ষেধক [বধি । - সংক্রামক রোগাক্রমণ পদ্ধতি অবলম্বনে আন্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়, 

হইতে বঙ্গ বাসীপ্িগকে রক্ষা করিতে হইলে সকল 

প্রকার প্রতিষেধক [বিধি অবলম্বনের পুর্বে 

ব্ঙ্গবাধীকে আবার প্রাটান গঞ্ধতি প্রতি- 

পালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রাচীন 

পদ্ধতি অবলম্বন বঙ্গবাসীর পক্ষে সকল 

প্রকার সংক্রামক বোঁগেব হস্ত হইতে রক্ষা 

পাইবার উপায়-এ কথা! বঙ্গবানী আবাল বৃদ্ধ 

বনিতাকে মর্মে মন্মে অনুভব করিতে হইবে। 

আমব1 ইহার পুর্বে অনেকবার বণিয়াছি-_ 

বাঙ্গালী অপরিণত বয্ধদ হইঙেই ইন্দ্রির পি 

চাঁলনাব অপব্যবহাবে স্বাস্থাক্গয়ে অভ্যন্ত। 

তাহাব পব বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় বাশি রাশ 

গ্রন্থ অধ্যয়নের ফলেও যৌবন ৰ্বিকাশোন্ুপেব 

পূর্বেই বাঙ্গাদীর স্বাস্থ্যের অপচর ঘাটতেছে। 

এক কথায় বাঙ্গালী যখন কম্মক্ষেত্রে প্রবেশ 

করিতেছে--তখন বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য সম্যক 

প্রকাবে কর্ধক্ষম নহে, কিন্তু উদাবান্ের 

স্থানের জগ্ত প্রাণান্ত পরিশ্রম না করিলেও 

উপায় নাই। তাহার উপর শিক্ষাৰ দোষে 

বালককাল হইতে বাঙ্গালা ভক্ষ্যাভক্ষ্যের 

বিচারে স্পৃহাশূন্য। বাঙ্গাণী সংক্রামক 

ব্যাধিতে ভুগিবেনা তো ভূগিবে কাহারা? 

সংপ্রতি কয়েকমাস হইতে কলিকাতায় কলেরা 

ও বসস্তের পূর্ণ প্রভাব। এই দারুণ গ্রান্মের 

দিনে প্রাতঃকাল হইতে, মধ্যাহ্ন সারাহ _ 

রাত্রির প্রথম যাম পধ্যস্ত চায়ের দৌকানগুলির 

বিক্রয়াধিক্য নিরীক্ষণ করিয়াছেন কি? 

বাঙ্গানীর রোগ হইবে না তো হুইবে 

কাহার ? সকল প্রকার সংক্রামক রোগেই তো 

বাঙ্গালী সর্বাপেক্ষা অধিক আক্রান্ত হয়, 

আমাদের মনে হয়, ওষধে ইহার প্রতিষেধক 

ব্যবস্থা হইবে না- বাঙ্গালী যদি আবাঁব সাৰেক 
রা পাপা সা 

_তবে তাহাই বাঙ্গালীর সংক্রামক রোগের 

ইস্ত হইতে আত্মরক্ার একমাত্র উপায় হইবে। 

ৰ 

রোগের কারণ ।- _উদরানের সংস্থান 

করিবার জন্ত আমাদিগকে জননী জন্মভূমির 

মায়! পবিত্যাগ করিতে হইরাছে। সে 

ক্ষেতের ধান, বাগানের তরকারা,_ পুকুবের 

মাছ, - গোয়াল ভরা গাভীর দুগ্ধ এখন আর 

আনাদেব সহজলভ্য নহে। সে সাবেক 

পদ্ধতিৰ পরিৰর্ভন হইয়াছে, এগ সংসার 

পোধণেব জন্য আমাদেব কর্ধমকালের নিদ্দি্ট সময় 

--মধ্যাহৃকাঁল পরিএমে অতিবাহিত কবিতেই 

হইবে, কিন্ত ইহারই মধ্যে যণটা সম্ভব-_ 

স্বস্থ্যরক্ষাব জন্ত আমরা সচেষ্ট হই না কেন? 

প্রাভাতিক ন্ান__দেবোদ্দেশে পূজা অর্চনা 

উষ্ণ দ্রব্য চায়ের পরিবর্তে আদা, ছোল। 

ভিজা, মিছরির পানার ব্যবস্থা আমর] তো! 

সহরে থাকিরাও হজে করিতে পারি । তৈল 

মদ্দনে এবং স্নানাহার সমাপনে যে পরিমাণ 

সমগ্ন দেওয়া কর্তব্য-_-তাহার ব্যবস্থা না 

কবিয়!, দশ পনেব মিনিটের মধ্যেই এ সমস্ত 

কার্য্য আমরা সমাধা করিয়া" কন্দ্রালয় উদ্দেশে 

ধাবিত হই কেন? আমাদের এই সকল 

কর্মকুত ফলেই আমাদের মধ্যে সকলপ্রকার 

রোগই সংক্রামক ভাবে প্রবেশ করিতেছে। 

অন্তান্ত রোগ সম্বন্ধে জল বাষুর দোহাই দিয়! 
কাটাইলেও, বাঙ্গালার বক্মাবৃদ্ধি যে ইহারই 

ফল সম্ভৃত,সে পক্ষে আদৌ সন্দেহ নাই। 

বাঙ্গালীর দেহ নানারূপে ক্ষয়প্রাপ্ত- তাহার 

পর এরূপ অত্যাচারে ক্ষয় ব৷ ষক্মারোগ যে 

একান্তই অবশ্থস্তাবী হইয়। পড়ে। 

ট রঁ স 

রঃ 



পপ সপ ০০ ্ 

৩২৪ আযুর্বেদ__জ্যৈষ্ট, ১৩২৬। [ ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা । 

শিণু স্বৃভ্যু |- বাঙ্গালীশিশুও মরিতেছে 

পৃথিবীর সকন দেশের শিশু অপেক্ষা 

অধিক। ইহার প্রধানতঃ ছুইটি কারণ আমরা 

নির্দেশ করিতে পারি। ১ম ছূর্ববল পিতামাতার 

শুক্র-শোণিতের ফলে উৎপত্তি--২য় তাহ! 

দিগের রক্ষাকল্পে তাহাদিগকে যেরূপ ভাবে 

প্রতিপালন করা আবশ্তক,. আমরা তাহা 

করিতে পারি না। আমাদের অন্ুরাগেব 

অভাবে এবং আরও কতকগুলি কারণে 

শরীর রক্ষার এবং আযুবদ্ধনেব সর্ধ প্রধান 

দ্রব্য গোচগ্ধ তো একবপ ুশ্্রাপ্য ভইয়াই 

পড়িয়াছে, এজন্য উপযুক্ত পরিমাণে গোহু্ধ 

পানের ব্যবস্থা অনেক শিশুর জন্য কব! হয় না, 

অন্থকরণ স্পহায় ছুপ্ধের পরিবর্তে নানাপ্রকার 

বিলাতী ফুড়ে অনেক স্থলে শিশু রক্ষার ব্যবস্থ। 

করা হয়। ইহা একেবারেই সমীচীন নহে। 

তাহার পর ভূমিষ্ট কালের পর আগে যে প্রচুব 
তৈল মাথাইয়া মার্ভগ কিরণে শিশু দেহ 

উত্তপ্ত পূর্বক শ্লেম্সা! প্রশমনের ব্যবস্থা ছিল-_ 
এখন অনেক ক্ষেত্রে তাভা লোপ পাইয়াছে। 

পুরুষ জাতির মত দেশের মভিলাগণও বিকৃত 

শিক্ষা সাবেক পদ্ধতি ভুলিয়াছেন, তাহারই 

ফলে নানারূপ বশবিষ্তাসে সর্বদা শিশু 

দেহ আবৃত করিয়া রাখিলেই যেন শিশুদিগকে 

রক্ষা করিবার প্রধান' উপায় করা হইল-_ 

ইহাই এখনকার মা-লক্ষ্মীগণ মনে করেন। 

ইহা ভিন্ন সামান্ত সামান্ত রোগে শিশুধিগকে 
এখন টোট্ক] টাটকী ছাড়িয়। বড় বড় চিকিৎ- 

সকের শরণ গ্রহণে যে ওধধের ব্যবস্থা করা 

হয়_-ইহাও শিশুরক্ষার প্রধান অন্তরায়। 

সেকালে শিশুদিগের যে সামান্য জর হইত 
তাহার অভিধান ছিল--বালসা। সে 

বাপসায় সামান্ত মধু, তুনসীর বস,_বড় জোর 

একটু মযুরপুচ্ছ ভম্ম--এ সকল দেওয়ার যে 
রীতি ছিল,_-এখন সে ব্যবস্থা দেশ হইতে 
বিলুপ্ত । ফলে শিশু প্রতিপালন যেরূপ ভাবে 

করা উচিত--আমরা এখন তাহা করিতে 
জাঁনি না বলিয়াই বাঙ্গালী-শিশুর মৃত্যু সংখ্যা 
বাঁড়িয়া উঠিয়াছে। 

নী ১ নী 

শিশু মৃত্যর সহিত শিশু জননীর 
স্বাস্থ্য ।--ব্গদেশ হইতে শিশু-মৃত্যুব 

হ্বাস করিতে হইলে বঙ্গমহিলাদিগেরও স্বাস্ত্যো- 

ন্নতির ব্যবস্থা কবিতে হইবে । প্রাচীন পদ্ধতি 

পরিত্যাগ করিয়! দেশের মহিলাগণও ভণ্রস্থাস্থ্য 

হইয়! পড়িতেছেন। তাহাব উপর কলিকাতার 

মত স্থানে আয়ের তুলনায় স্থাস্থ্যরক্ষার উপ- 

যোগী বাটী ভাড়া লইয়া অনেকেরই পক্ষে 
বাস করা সম্ভবপব নভে, সেই জন্যই অনেককে 

আলোক বৌদ্র-বাঁধু বিভীন সামান্য বাড়ী ভাড়া 
লইয়া বাসের ব্যবস্থা করিতে হয়। পুরুষের! 

কর্মস্ত্রে নানাস্থানে গমনাগমন করেন--সে 

জন্য সেরূপ বাটাতে অবস্থিতির ফলে তাহাদের 

স্বাস্থ্যের বিশেষ অন্তরায় না ঘটিলেও ইহার 

জন্ত যে মভিলাদিগের স্বাস্থ্যের অপচয় 

ঘটিতেছে - তাভা স্থনিশ্চিত। ফলকথা আমরা 

ব'লতে চাহি শিশু মৃত্যুর সহিত শিশু জননীর 
ভগ্রস্বাস্থয সুসংবদ্ধ । 

পর রঃ নং 

বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ।--যেরূপ আৰ্ 
হাওয়া চলিয়্াছে, তাহাতে বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ 

বড়ই অন্ধকারময়। প্রতি বংসর অসংখ্য অসংখ্য 
শিশু অকালে কাল কবলিত হইতেছে, অসংখ্য 

অসংখ্য যুবা-প্রৌঢ় ইহলীলা সম্বরণ করিতেছে, 
_ নানান্ধপ রোগের সংহার মুর্তি বঙ্গ জননীকে 

বিপর্য্যস্ত করিয়। তুলিয়াছে। এ ছুর্দিনে আর 
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--কাহারও নিশ্চিন্ত থাকা কর্তব্য নহে, ৷ সংস্থিত থাকিলেও বায়ু তাড়নে তাহা বখন 
সপস্পসসপীপিসপকী সে চি টি শপ শত ম্স্প সিসি শপ 

উপেক্ষার হান্তে আস্য বিকাঁশ পূর্বক এই নির্বাপিত হইতে পারে, সেইরূপ আয়ু, 
মৃত্যুর আধিক্য ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়৷ আর থাকিতে অকালে প্রাণহানিও অসম্ভব নহে । 

আমাদিগের পক্ষে উড়াইয়া৷ দেওয়! কর্তব্য । আমর! নানারূপ অনিয়মে সেই অকালে প্রাণ- 
নহে। ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া উড়াইয়া 
দিলে চলিবে কেন? আয়ুর্বেদ তো! স্পষ্টাক্ষরে 

বলিয়াছেন _ 

“বপ্তযাধারন্েহযোগাদ্ বথা দীপন্ত সংস্থিতিঃ | 
বিক্রিয়াপিচ দৃষ্টেবমকালে প্রাণ সংক্ষায়ঃ ॥৮ 
অর্থাৎ তৈলাধার বা প্রদদীপে তৈল এবং বর্তিক! 

হানির কারণ করিয়া তুলিতেছি। অতঃপর 

আমাদের আত্মরক্ষার জন্য আবার সংযম শিক্ষা 

ও শান্ত্রবিধি পালন একান্তই আবগ্তক। এই 
বাত্যা-বিক্ষুদ্ধ বঙ্গে ইহ! ভিন্ন যে গত্যন্তর নাই 

--ইহা বঙ্গবাী মাত্রেই চিস্তা করুন- ইহাই 
আমাদের বিশিষ্ট অনুরোধ | 

' আ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরগ্জন। 

বালক রক্ষা । 

( পুর্বানবৃতি ) 

বালাকাল হইতে বালককে আমি কে-- 

এই জ্ঞান পাইবার জনা শিক্ষা দিতে বিশ্বে 

চেষ্টিত ছইতে হইবে । স্থখ দুঃখ কি? এবং 

দুঃখ দুর হইয়া! বিমল সুখ অর্থাৎ আনন্দ লাভ 

কিসে হয়--সে বিষয়ে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ 

করাইতে হইবে। বাল্যকাল হইতে বালক 

কেবল হুঃখময় সংসারে 'ও সংসারের বিষয়ে 

মনকে আকৃষ্ট করিয়া আধুনিক শিক্ষার কৃপায় 

সর্বদ] সুখান্েষী হইয়া! আপাতমধুর-_পরিণামে 
বিষবৎ বিষয় উপভোগকে সুখ বলিয়া গ্রহণ 
পূর্বক অল্পকালমাত্র ছঃখময়-রোগ শোকময় 

জীবন যাপন কবিয়া অকালে কালগ্রাসে 

পতিত হয়। এইরূপে অযথা বিযয়ভোগের 

স্পৃহায় শরীরকে রোগ সম্ুল করিয়া অকাল 
মৃত্যু দ্বারা আত্মঘাতীর মহাপাতকে পতিত 

হয়। উহাদিগফে এই বিষয় হইতে বক্ষা 

করিতে হইলে, এই ধারণা করাইতে হুইবে যে, 

যাহাকে “আমি” বলি --ভাহা এই দেহের মধ্যে 

দেহী,- যন্ত্রের মধ্যে যন্ত্রী, গৃহের মধ্যে অখণ্ড 

মহাকাশের খণ্ড স্বরূপ 'আকাশ এবং সেই 
অখণ্ড পরমাস্সার খণ্ড স্বরূপ প্রতীয়মান আত্া। 

আত্মা এই দেহের মধো দ্রষ্টারপে আছেন। 

আমরা মনে করি-ইনি সুখ দুঃখ অনুভব 

করিতেছেন, কিন্তু বুদ্ধি বৃত্তির সহিত যতক্ষণ 

মিলিত থাকেন, ততক্ষণ এইরূপ মনে হয়। 

বুদ্ধি বৃত্তির সহিত হইতে ভিন্ন দেখিলে তাহার 
স্বরূপ দেখা যায়, তখন আর তাহার সুখ ছুঃখ 

থাকে না, নিজ নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া 
কেবল আনন্দময় হইয়া! যায়। 

এখন এ বিষয়ে আমাদিগকে নিজে বিশেষ 

জ্ঞানী হইয়৷ বালককে অভ্যাস দ্বার! জ্ঞানী 

করিতে প্রয়াস পাইতে হইবে। আত্মাকে 
জানিতে পারিলে লোকে আর বৃথা বিষয় সুখের 

চেষ্টায় ধাবিত হইয়া! নিজ আয়ুকে হাস ও রোগ 
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পূর্ণ জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন! । এই 
ংসারে মনু জন্ম লাভ করিয়া'আমাদের কর্তব্য 

এই যে, যাহাতে পুর্ণ জীবিত কাল কাহারও 
মতে ১২০ বৎসর, কাহারও মতে ১০০ বৎসর 

নীরোগ অবস্থায়; জীবিত থাকিয়া কর্ম ছার! 
পূর্বজন্মের কর্শক্ষয় পুর্ব্বক যথার্থ জান অর্থাৎ 
ব্রঙ্গমজ্ঞান লাভ করিয়া সেই “সত্যমনস্তং 

জ্ঞানম্কে লাভ করিয়া! অযৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া 
সেই পরম ধামে যাইতে পারি - যেখান হইতে 

আর ফিরিয়া! আসিয়া বারম্বার যাতায়াত ও 

' গর্ভ যন্ত্রণা ভোগ ও মৃত যন্ত্রণীভোগ ও সংসারে 
থাকিয়া ছুংথখ ভোগ করিতে না হয়। আমর! 

যে কিরূপ ভাবে যাতায়াত করিতেছি--তাহা 

শ্রীশঙ্করাচার্ধ্য বলিয়াছেন -*যাবজ্জননং যাবন্মরণং 

যাবজ্জননী জঠরে শয়নং* ইত্যাদি । কিন্তু এই 

ছঃখ প্রবাহ অতিক্রম করিয়া বাল্যকাল হইতে 

এইরূপ ভাবে চলিতে হইবে ও সাধনা করিতে 

হইবে যে, মৃত্যুকালে সেই পরব্রহ্ধকে ধ্যান 
করিতে করিতে, তাহার ব্যঞ্ক পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ 
করিতে করিতে, সুষুত্না মার্গ দিয়া প্রাণ বায়ুকে 
ভ্রমধ্যে লইয়া গিয়া যেরূপ ব্যবস্থা শ্রী গীতায় ও 

কঠোপ-নিষদে আছে- সেইরূপে প্রাণত্যাগ 

করিতে পারিলে আমরা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইব,-_- 

আর এ সংসারে আসিতে হইবে না, সেই ধামে 
ফাইব-_যেখান হইতে আর ফিরিতে হয় না 

প্যদ্গহান নিবর্তস্তে তদ্ধাম পরমং মম |” 

তাহাকে না জানিতে পারিলে আমরা এই 

ভয়াবহ মৃত্যুর হাত হুইতে এড়াইতে পারিব 
না। “তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ 

পন্থা বিষ্যতে অয়নার” তাহাকে জানিলেই 
আমরা মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাইব,_- 
এই উপায় ছাড়া এই কঠোর ছংখদায়ক সংসার 

বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার অন্য কোন 

উপায় 'নাই। সমস্ত জীবন সাধন! করিয়া 

মৃত্যুর জন্য প্রস্তত হইতে হইবে। আমর! 
সব বিষয়ে সতর্ক হুই-_কিন্ত মৃত্যুকে যে এত 
ভয় করি-_তাহার জন্য ত কোন প্রকার সতর্ক 

হই না। বাল্যকাল হইতে কেহ এবিষয়ে 

দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই বলিয়া জীবনের এক- 
মাত্র উদ্দেশ্ত আমরা বিস্বৃত হইয়াছি। আমর! 

ত বিস্বৃত হইয়া “সাত সলিলে ডুবে মরি 
হামা মারে” বলিয়া অসময়ে চিৎকার করি 

তেছি। এখন বয়স হইয়াছে *স্বগাত্রান্যপি 
ভারায়”ঃ হইয়াছে । নিজের দেহটা ভার স্বরূপ 
হইয়াছে, ঈশ্বরকে ভজন করিবার- সাধনা 

করিবার আর ক্ষমতা নাই। এখন কেবল 

অগ্ুতাঁপ আসিয়াছে যে, “জীবনটা বৃথা গেল, 

কিছুই করিলাম ন1।” শুধু এ জীবন কেন, কত 
জীবন যে আমাদের এইরূপ বৃথা গিয়াছে-_- 

| তাহার ইয়ত্তা নাই। মায়ের আহ্বান বাণী 

আমাদের কাপে আদিতেছে না। অনাহত 

ধ্বনির কথ! শুনিতে পাইবার চেষ্টা! দূরে থাকুক 
উহার কথ! বলিলে, লোকে বলে যে, পাগলে 

উন্মত্ত অবস্থায় এইরূপ শোনে । .তাই আমি 

সেই সকল বিজ্ঞান বেত্তাদের বলি “যে অনাহুত 

ধ্বনি শুনিয়া আমি পাগল, না, না শুনিয়। 

তুমি পাগল--একবার ভাবিয়া দেখ দেখি”! 
ভক্ত শিরোমণি স্বগীয় বিষ্ার্ব মহাশয়ের 

কথাটি এখানে মনে পড়ে-_ 
“ুষ্টিচক্রে পরতঃ পর উন্নত এই জাবকুলে। 

ডাকেন ম' প্রসারি” বাহু 

--নেবেন বলে কোলে তুলে। 

মায়া মোহন মহাচ্ছন্ন জীৰ 

নিদ্রিত তীকে ভূলে। 

আপন স্বপন মাকেদেখায়, শাখার ফল সব 

পাকায় মূলে | 
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আমরা এই তুর্ণত মনুষ্য জীবন বৃথায় 

কাটাইতেছি। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ ন৷ 

করিলে এ পথের পরিচয় হয় না, এখানে চলা 

যায়না ও গন্তব্য স্থান পাওয়া যায় না। 

তাই বড় দ্রঃখে শ্রীমচ্ছন্করাচার্য্য বলিয়াছেন-_ 

বালস্তাবৎ ক্রীড়াশক্তঃ-_ 

তকণ স্তাবৎ তরুণী রক্ত: 

বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তা মগ্ন; 

পরমে ব্রহ্মণি কোহপি ন লগ্নঃ ॥ 

পাঠক বলিবেন, এ কি--“বালক বক্ষা” বিষয় 

নথিতে কি লেখা হইতেছে? আমার সাঙ্ছনয় 

করষোড়ে নিবেদন এই যে, অনেক কথা বলা 

হইয়াছে--অনেক বক্তৃতা কর! হইয়াছে 
অ.নক প্রবন্ধ লেখ হইয়াছে-_কিন্তু বালকের 

মতিগতি আমাদের যাহা প্রতিভাত 

হইতেছে, ভাঙহ্াতে এখন সকলেব দৃষ্টি 

সেই পরম করুণাধার শ্রীভগবানে আকৃষ্ট 

না করিতে পারিলে, এই সংসারের বিষন্ন 

বিষপান হইতে নিবারণ কবিয়া অকাল 

বাদ্ধক্য ও মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিতে 

পারা যাইবেনা। আমাদের জীবনটা বৃথা 

গেল দেখিয়া, আমাদের প্রিয় পুত্রগণ যাহাতে 

সেরূপ না হয়, তাহারই চেষ্টা করিতে ভইবে। 

ধর্ম রক্ষিত রক্ষতি” আমাদিগকেই 

আমাদের বাঁলকদ্দিগকে ধর্ম রক্ষা না কবিলে 

আর কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। সেই 

জন্য ধর্মকে আগে রক্ষা করিতে হইবে এবং 

উহ? হইতে অর্থ, কাম ও মোক্ষ পরম্পরা 

আসিতে থাকিবে। মহাত্। পুণ্যশ্লোক রামদাস 

কােরা বাব! দ্বাদশ বৎসর বয়ক্রম কালে 

ভিক্ষার্থ এক গৃহস্থের দ্বারে উপস্থিত হন। 
গৃহস্বামী বলেন,--“এত অল্প বয়সে গৃহত্যাগী 

কেন ?” তাহাতে তিনি উত্তর দেন, “বাবা 

শী ০ এস পি পপ জজ সপ পি সী | পপ শি শ্স শপ পাপ | সী 

পপ 

স্পা পটে ওসসপা 

সেখানে যাইতে বহুদূর পথ অতিক্রম করিতে 

হয়, এখন হইতে আরম্ভ না করিলে কি 
শেষ পর্য্যস্ত পৌছিতে পারিব” ? ফলকথা 

আমাদিগকে বাল্য হইতে ধন্মপথের অন্বেষণ 

করিতে হইবে। 

মৃত্যু সকলেরই ভয়ের জিনিষ এবং 
অবশ্থস্তাবী। মানুষ অনেক কল্িত ভয়ের জন্ত 

কাতর হুইয় তাহা হইতে আত্মরক্ষার জন্য 

চেষ্টা করে, কিন্তু যাহা স্থির নিশ্চয়-_সেই মৃত্যুর 
জন্য কেহ প্রস্তত হয় না, তাহার হাত হইতে 

রক্ষা পাইবার কোন উপায় করে না। উপায় 

অবশ্ঠ শক্ত বটে, তাই বলিয়] কি ছাড়িয়া দিতে 

হইবে? আমরা মৃত্যুকে কেহ ভয় করি? 

মৃত্যুর ঘার দিয়া আবার আমাদিগকে জন্ম 

গ্রহণ করিতে হইবে, আবার সংসারের অনলে 

দগ্ধ হইতে হইবে, নরিতে হইবে। 

পুনরপি জননং পুনরপি মরনং 

পুনরপি জননা জঠরে--শয়নম্। 

ইহ সংসারে খলুছুস্তারে কৃপয়াপারে 
শয়নম্ পাহিমুরারে। 

গোবিন্দকে-_মুবারিকে ডাকার মত ডাকিয়া 

তাহার মত না হইতে পারিলে এই ছুস্তর 

₹সারে মৃত্যু মুখ হইতে অব্যাহতির উপায় 
নাই। মৃত্যুর পূর্ববে জীবের বড়ই কষ্ট হয়। 

পৈত্তিক উদ্ম! অষ্ট মন্স্থানকে যখন দগ্ধ করিতে 

থাকে, যখন প্রাণবাধু ও অপানবায়ু,সমানবাধুর 
অধীনে না থাকিয়! পরস্পর স্বাধীন হইয়।-_ 

দেহ ত্যাগের চেষ্টা করে,যখন নাতিম্বাস হয়, 

তখন জীবের বড়ই কষ্ট হয়। যাহারা কাহারও 
মৃত্যু শয্যার পার্থ বসিয়াছেন, তাহারাই এই 
যন্ত্রণা দেখিয়াছেন। কিন্তু তাহ! দেখিয়া 

তাহারও এইরূপ হইবে ভাবিয়া সেই যন্ত্রণার 

হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার কোন চেষ্টা 

সপ এরি 



৩২৮ আয়ুর্বেদ_ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬। [ ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্য। 
শপ | পা 

করিয়াছেন কি? তাহার পর মৃত্যু আসিলে 
বখন আত্মা দেহ ছাড়িয়া চলিয়া যান, তখন 

বায়ু যেমন কুুমাদি হইতে দগ্ধ বিশিষ্ট অতি 

সুক্ অণু সকল গ্রহণ করিয়া গমন করে, 

সেইরূপ পুর্ব শরীর হইতে আত্মা এই সকল 
প্রভৃতিতে অবস্থিত মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে 

গ্রহণ পূর্বক গমন করে 1' 

শরীরং যদবাপ্রোতি যচ্চাপুযুৎ ক্রমেতীশ্বরঃ | 

গৃহী ত্বৈতানি সংযাতি বাধুর্গন্ধা নিরাঁশয়াৎ॥ 

এই মৃত্যুর পর জীব স্থুল দেহ ত্যাগ করিয়! 

ইন্দিয়গণ ও মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের সহিত ও 
পঞ্চতন্মাত্রের সহিত বাসন! দেহ ধারণ করিয়! 

প্রেতলোকে (ভুবলোকে) বাসকরে। 

আমাদের এই দেহে তিনটা দেহ আছে। 

প্রত্যেক দেহই যত্বের জিনিষ, কোনটাকে 
তাচ্ছিল্য করিবার উপায় নাই। এই তিনটি 

দেহ, সুস্মরদেহ ও কারণ দেহ। এই তিনটি 

দেহ ছয়টি কোষের মধ্যে আছে। যথাঃ__ 

এই স্থল দেহ_-অন্নময় কোষের মধ্যে । ইহা 
ক্ষিতি, অপ. তেজ. মরুং, ব্যোম পঞ্ষীরুত 

পঞ্চভৃতাম্মীতে দেহে বর্তমান থা.ক। ইহা 
আহারের দ্বার ধাধ্য বলিয়া ইহার নাম 

অন্নময় কোব। 

নুক্ম বা লিঙ্গ দেহ-_প্রাণময় কোষ-_পঞ্চবায়ু, 

দশ ইন্জিয়ের তন্মাত্র, পঞ্চ প্রাণ বা বায়ুর গ্রাণ, 

অপান, সমান, উদান; ব্যান; পাঁচ জ্ঞানেক্িয়_- 

চক্ষু, কর্ণ, নাসিক জিহ্বা ত্বক। পঞ্চ 

জ্ঞানেক্দ্ি় - বাক্ প্যণি, পাদ পাযু ও উপস্থ। 

মন, বুদ্ধি কামাদি ইন্দ্রির ও পঞ্চবাযু প্রাণ 

জ্ঞক হুইয়াই বন্্। কেননা তীহারাই 
পুরুষাদি সমস্ত প্রাণিগণকে বাস করান (রক্ষা 

করেন)। কারণদেহ মধ্যে প্রাণ সমূহ 

বর্তমাম থাকিলেই এই সমস্ত জগৎ বর্তমান 

থাকে, নচেৎ নহে। যে হেতু নিজেরাও 
বাস করেন এবং অন্তকেও বাঁস করান, এই 

জন্য ইহার! বন্থ নামে অভিহিত। এই শুঙ্গ 

বা লিঙ্গদেহ যাহার মধ্যে বাসনা ও ভাবন! দেহ 
আছে-_তাহা প্রাণময়, মনোময়,জ্ঞানময় কোষে 

বিজ্ঞানময় অবস্থিত। তাহার পর কারণদে 

আনন্দময় কোষে বিরাজমান । কেহ কেহ 

ষটু কোষ বলেন, কেহ কেহ বিজ্ঞানময় 

কোষকে এক করিয়া জ্ঞানময় নাম দিয়া 

পঞ্চ কোষ বলেন। এই পঞ্চ কোষ 

মধ্যে (যঃ কাশতে শোভতে ) ধিনি শোভা 

পাঁন তিনিই কাশী এবং তাহাতেই সেই ভাগবতী 

তন্ন প্রকৃতি পুরুষ বিশ্বনাথঅন্নপূর্ণ যুগল 

হইয়া এক দেহে বিরাজমান, আর মা গঙ্গা 

সেই অন্নপূর্ণা যুক্ত বিশ্বস্বামীর চরণ ধোঁত 
করিয়! বিরাজিত। এখানকার মা গঙ্গা__গঙ্গা 

যমুনা ও সবস্বতী সহিত যুক্ত ত্রিবেণী হইতে 

আসিয়া স্বয়ভূ লিঙ্গকে বেষ্টিত করিয়া আছেন। 
আমাদের দ্েহেও তদ্রপ * ইড়া, ভগবতী-- 

গঙ্গা, পিঙ্গলা-__বমুনা নদী । 

ইড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে স্ুযুম্নাচ সবন্বতী । 

ত্রিবেণী সঙ্গমে যত্র তীর্থরাঁজ স উচাতে। 
' তত্র স্গান প্রকুর্ভতীত পুনঞন্স ন বিগ্ভতে ॥ 

এই হইল আসল কাশী। পঞ্চ ক্রোশ ঘুরিয়া 
কাশী প্রদক্ষিণ করায় কোন ফল নাই-_যতক্ষণ 

না মনকে এই পঞ্চকোষী করিয়া ঘুরাইয়া 
ঘুরাইয়৷ পাঁচটি কোষ হইতে আনিয়া স্থয়ভূ 
লিঙ্গ বেষ্টিত কুগুলিনী শক্তিতে না লাগান যায় 

এবং তথা হইতে সকলকে একত্র করিয়া 

সহাআার নিয়ে ছ্বাদশদল পদ্মোপরি বিরাঞ্গ 

মান সশক্তি গুরুপাদ পদ্মে সেই পরমাত্মায 
লীন করিতে না পারা যায়--ততক্ষণই এই 
মনের শ্বত্বায় সংসারে ছুঃখ ভোগ বা! হঃখ 
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মিশ্রিত স্ুখভোঁগ বা যাতায়াত, জনম মরণ | পঞ্চ কোষ হইতে ভিন্ন আম্মা। তিনি সং, 
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ক্ষতবিক্ষত হওয়া। মনকে সেই পরব্রদ্ষে 

পরব্যোমে লয় করিতে পারিলেই সংসার নিবৃত্তি 

বা মুক্তি বা মোক্* বা পরমানন্দলাভ বা সেই 

পরমধাম প্রাপ্তি হওয়া যায়,__ যেখান হইতে আর 

ফিরিতে হয় না, যেখানে গিরা আমরা অমৃতের 

পুত্র হইরা অমৃতত্ব লাভ করি এবং সেই দেশে 

বাপ কবি _বখাঁনকাব রক্ষা শ্রীভগবান্ নিজে 

শ্রীমুখে গীভায় বলিয়াছেন। 

ন বদ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্ক ন পাবকঃ 

ষদগত্ব! দ নিবর্তন্তে তদ্ধাম পবমং মম । 

আবার শ্ররতি কঠোপনিষদে বলিয়ছেন-_ 
ন তত্র স্ুর্যো ভবতি, ন চন্দ্র তারকং 

নেম! বিদ্রুতো ভান্তি কুতোহ্য়মগ্নি। 

তমেব ভান্ত মন্ুভাতি সর্বং__ 

- ত্য ভাপা সর্বমিদং বিভাতি ॥ 

এখানে সেই আনন্দময় স্থান যেখানে নিবানন্দের 

লেশ নাই। সেই প্রকৃতি পুকষ পার্বতী 

পরমেশ্বব সগুণ হইতে নিগুণ ব্রহ্মরূপে তথায় 

বিশেষ প্রকাশমান হইয়াছেন। যদিও তিনি 

সর্বজ্ঞ, সর্বস্ব বিরাট মহান ব্যাপক, তথাপি 

তিনি শরীরের জন্ত সেই ব্রহ্ধলোকে বা পর 

ব্যোমে অত্যুজ্জল জ্যোতির্ময় ভাবে বিরাজমান । 

পূর্বে স্থল দেহের ও সুস্মদেহের কথা বল! 

হইয়াছে, বাকী কারণ দেহ, ইহা আনন্দময় 
কোষে। আম্ম! ইহার পরেও ভিন্ন । আনন্দ 

ময় কোষ ক্ষণিক, আর আমি (আত্মা) সর্বদা 

স্থিত বলিয়া নিত্য। এই জন্ত এই আনন্দময় 
কোব 'আমি নহি আমারও নহে। ইহ! কারণ 

রূপ দেহ। আমি ইহার জ্ঞাত্ব। ইহা আত্ম! 
হইতে ভিন্ন। এই পঞ্চ কোষ অহ্থভব গ্রাহা। 

এই পঞ্চ কোধকে অন্থভব রূপ যে চৈতন্ত তিনি 
জ্যৈষ্ট-_২ 

রা 

ছুঃখ, শোক আনন্দ কিছুই নাই। তবে তিনি 
ষ্টা বলিয়া! বুদ্ধিবৃত্তিকে যুক্ত থাঁকিয়া সুখী 
দুঃখী মন কবেন। 

,আম্মা স্বালগস্ত মনঃ পরিগৃহা মহামতে । 

ততৎকৃতান সংজুষনং কামান সংসাবে বরতেহবশঃ ॥ 

বিশুদ্ধ স্ষটিকো যদ্বদ্রক্ত পুষ্প সমীপতঃ ! 

তত্বদ্বর্ণ মতো ভাতি বন্ততো নাস্তি রঞ্জলা | 

বুদ্ধিক্রিয়াদি সাশীপ্যাদক্নোহপি তথাগতি ॥ 

মনে! বৃদ্ধির্হঙ্কাবো! জীবন্য সহকারিণঃ | 

স্বকর্ম বশতস্তাত ফল ভোক্তার এবতে। 

পঞ্চভৃতাম্মকে। দেহমুক্তে! জীবো যতঃ শ্বয়ম্। 

তগবতী গীত। 

দেহ পঞ্চ ভূতময়। কিন্ত তন্মধ্যে জীব স্বয়ং 

মুক্ত অর্থাৎ দেহ হইতে নিপিপ্ত। 

আম্মা প্রথমতঃ নি লিঙ্গ স্বরূপ মনকে 

গ্রহণ করে, পরে অস্বতন্ত্র ভাবে ততরুত 

কামনা উপভোগ সহযোগে পুনঃ পুনঃ সংসারে 

পরিভ্রমণ .করে। বিশুদ্ধ স্ফষটিক যেরূপ 
রক্তবণু পুষ্প সমীপে থাকিলে সেই বর্ণধুক্ত 

বোধ হয় কিন্তু বাস্তবিক উহা! উহার বর্ণ নয়, 

তদ্রপ আত্মা বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির সামীপ্যহেতু 
স্থধী ও দুঃখীরূপে প্রতীয়মান হয়। 

উক্ত স্থল দেহের নাশকে আমরা মৃত্যু 

বলিয়া থাকি। আধুঃ শেষ হইয়া! আসিলেই 

মৃত্যু আসিয়া! উপস্থিত হয়। এই স্থুল দেহ বা 
অন্নময় কোষ হইতে আত্মা বিচ্যুত হইলে 
মৃত্যুদ্বার দিয়! হৃক্ষম শরীর অর্থাৎ বাসনাদেহ ও 

ভাবন! দেহ লইয়া ক্ষণকালের জন্য অজ্ঞান 
হইয়! পড়ি। এই অজ্ঞার্নের পরই যখন জ্ঞান 
হয়_-তখন আমরা দেখি একট। নূতন “লোকে, 
আসিয়াছি। তাহাকে 'ভুবঃ, লোক বলে। 
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খাকে, সেই সকল কামনা তৃপ্তি না হয়ায় 
মানবকে দারুণ যাতনা সকল ভোগ করিতে 

হয়। তখন ভোগের চেষ্টার জন্য এই অন্নময় 

কোষ অর্থাৎ পঞ্চভৃতাত্বক দেহ থাকে মী কিন্তু 

কামনাগুলি থাকিধা যাব, তাহার পরিতৃপ্তি 

না হওয়ায় এই প্রেতলোকে অস্ বন্ত্রণা ভোগ 
করিতে হয়। তাহার পর যখন পাপক্ষয় হয়, 

যখন প্রেতলোকে কিছুকাল যন্ত্রণা ভোগ 

করিতে করিতে কামনা সকল ক্ষীণ হইয়! 

আইসে, তখন কামন! দেহের কতকগুলি অণু 
কমিক যায়। এই ভোগকাল সমান নয়, 

কামনার তীব্রতা অনুসাবে ইহার দীর্ঘতা নির্ভর 

কবে। সাধারণতঃ ইহাকে এক বৎসর ধরিয়া 

পুক্রগণকে ব্রহ্গচর্য্য অবলম্বন পূর্বক শুদ্ধ ভাৰে 

শ্রদ্ধার সহিত মৃত্যুর পর প্রেতত্ব প্রাপ্ত পিতা 

মাতার জন্য তর্পণ জল অর্পণ ও মাসিক শ্রাদ্ধ 

ও পিও দান, ব্রাহ্মণ ভোজন আবগ্তক। এই 

প্রেত অবস্থায় সেই জীব নিজের হুঃখ মোচন 

করিতে সমর্থ হয় না। তাহাকে খ[]মনার 

দাবানলে জ্বলিয়! পড়িয়া মরিতে হয় । পিপাসায় 

কাতর হইলে জল নাই। ক্ষুধায় কাতর 

হইলে আহার নাই। শীতে কাতর হইলে 
বস্ত্র নাই। প্রেত লোকের এই সফল যন্ত্রণা 
লাঘব করাইবার জন্ত ও অপেক্ষাকৃত সুখকর 
স্থান পিহলোকে গমনের জন্য ত্রিকালজ্ঞ 
আর্ধ্য ধবিগণ যথার্থ ব্রাহ্মণের অভাবে এই কলি- 
কালে শালগ্রাম শিলার সম্মুখে কুশময় ব্রাঙ্গণের 
অধিষ্ঠান করাইয়। তাহাতে বিষ্ণুর আরাধনা 
ও মন্ত্রাদি দ্বার! শুদ্ধভাবে প্রস্তুত অন্ন ভক্তি- 
ভাবে প্রদত্ত পিত্তদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। 
শীতোষাদির যাতম! নিবারণের জন্ত ছত্র, 
পাঁছুকা, বসত, মসারি, খাট গ্রস্ৃতি শ্রদ্ধার সহিত, 
লৎপাত্রে দানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু 

আয়র্বেদ-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬। 

ইহার নিয়স্থলে প্রেত বা কাম লোক। মৃত্যুর 
পুর্ব প্রায়ই অধিকাংগ লোকের মনে বহু কামনা 

চি 

[ ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্য। 

কি ঘোর কলিকাল আগত ! এই পরম লোক- 
হিতকর শ্রাদ্ধাদি ক্রমশঃ লোপ পাইনা আসি- 

তেছে। লোক দেখানি করিয়া আগ শ্রান্ধ ও 

সপিগুকরণ পর্যন্ত হয়, তাহার পর আর 

একোদ্দিষ্ট সপিওপ হয় না। ইহার সম্বন্ধে 

বিশ্বাস ক্রমশঃ লোপ পাইয়৷ উঠিকাছে-_ 

বিশেষ আধুনিক শিক্ষা একবাবে আমাদিগকে 

শন্ধাহীন করাইয়াছে। অন্তান্ত যুগের মত পূর্ণ 
আয়ুভোগ কচিৎ ঘটে । প্রান্সই অকাল মৃত্যু 

পূর্বে লোকের মৃত্যু বার্ধক্য জরাগ্রস্থর 

পর হইত, তাহাতে তত মৃত্যু যন্ত্রণা হইত না । 
লোকে প্রস্তত হুইয়। ঈশ্বরকে চিস্তা করিতে 

করিতে মরিতে পারিত এখন আর তাহা হনব 

না । অকালে হঠাৎ মৃত্যুর লক্ষণ আবির্ভাবের 

পূর্বেই অধিকাংশ লোকের মৃত্যু হয়, সেই 
জন্ত মৃত্যুর পৃর্ব্বে অসহ্া যগ্্রণা ও প্রেত দেহে 
অসহাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় । আমর আবামে 

থাকিবার জন্ত ভাল ঘর দ্বার তৈয়ার করাই, 

গাড়ি ঘোড়ার ব্যবস্থা করি, সুন্দর সুকোমল 

শয্যার ব্যবস্থা করি, ভাল পরিচ্ছদ প্রভৃতির 

ব্যবস্থা করি, কিন্তু যে অর্থ কেবল অভাব মাত্র 

মোচনের জন্ত, যাহ! শাস্ত্রে কেবল ভরণ পোষণ 

মাত্র আবশ্তক মত উপার্জন করিয়! সঞ্চয়ের 

নিষেধ করিয়াছেন, সেই অর্থের অগাধ সঞ্চয় 

ব্যপদেশে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়া 

যায়, বাকীটুকু অলসে বিলাসে, আমোদে 
প্রমোদে ও নিদ্রায় কাটিরা যায়, কিন্ত আমরা 
এই ভীষণ মৃত্যুর হাত হইতে অব্যাহতি পাঁই- 
বার কোনই উপায় করি না। কারণ বাল্য- 
কান হইতে এ বিষয়ে কেহ শিক্ষা দেয় নাই। 
আমরা বদি এখন আমাদের বালকগণকে 

বাল্যকাল হইতে এই সকল বিষয় না জানাইয়া 

ও না শিখাইয় রাখি, তবে কখন হঠাৎ মরিয়। 



ওয় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ] বালক রক্ষা । ৩৩১ 
৫০ আপ সদ শপ পি | আঞ 

ধাইব”_ইহ সংসারে ত কত কষ্টই পাইলাম। | পরমেশ্বর জীবের শুদ্ধি ক্রিয়ার বিশেষ সাহায্য 

প্রেতলোকের কষ্ট নিবারণের জন্য যে পুত্র । করিতেছেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, এই কষ্ট 
কামনা, সেই পুত্রত কই আমার কষ্ট নিবারণ | ভোগের দ্বারা চিত্তে বড়ই অনুতাপ আইসে 

করিতে পারিবে না। তর্পণজল দিলে, পিগদান | এবং তদ্বারা কামনাদেহের অগুপরমাণু অনেক 

করিলে, যে পরলোকে প্রেত দেহের প্তি হয়, ৃ ক্ষয় হইয়া যায়। তাহার দ্বারা জীব পিতৃ 

এই বিশ্বাস আমাদের মধ্যে দৃঢ়ভাবে কয়জনের ৃ লোকে উন্নত হয়। সেখানে কতক স্তুখ 
আছে যে, আমাদের নিকট হইতে আমাদের  তোগ কতক ছুংখভোগ দ্বারা বাঁসনা ক্রমশঃ 

বালকগণ সে শিক্ষা পাইতে পারিবে? পিত্বৃ ক্ষীণ হইয়া আইসে, তখন তাহার দ্বিতীর মৃত্যু 
পুরুষকে শ্রাদ্ধকালে যাহা দেওয়া হয়, তাহ! | হয়, তাহার পর ভাবনা দেহ লইয়! স্বর্গে গমন 

শুদ্ধ ও শুচিভাবে পবিত্র অন্তঃকরণে দিতে হইবে। | করে। সেখানে স্থথ কিন্তু একঘেয়ে ; প্রথম 

মন্ত্র সকলশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে হইবে ও : প্রথম ভাল লাগিলেও তাহার পর আর ভাল 

ম্া্থ বুঝিয্া, ভাবে শ্রদ্ধাতে গদ্ গদ্ হইয়া উন্ভা । লাগে না । এইবপে কিছুকাল কাটলে তাহার 

পিতৃ পুকষকে অর্পণ কৰিতে হইবে । বাল্যকাল ; ভাবনা দেহটিও বিচ্যুত হয়, তখন তাহার 
হইতে বালককে এই পরলোকতন্ব উপদেশ তৃতীয়বার মৃত্যু হঙ্জ। তাহার পর যাহারা 
দিয়া তাহাদের মনে এ বিষয়ে দৃঢ় ধাবণ! | বেশী পুণাবান হয়, তাহারা আরও উচ্চ 
জন্মাইতে হইবে। এইরূপে তাহাদের জদয়ে | স্বর্গে গমন পূর্বক অতুল আনন্দ উপভোগ 
শ্রদ্ধার বুদ্ধি হইবে। মন্ত্রের প্রতি বিশ্বান; করে। অতঃপর পুর্ব্ব সঞ্চিত বাসনানুসারে 
জন্মাইয়া দিতে হইবে । মন্ত্রের দ্বারা অনেক | আবার একটা নূতন দেহ ধারণ পূর্বক কর্মফল 

অলৌকিক ব্যাপার সম্পাদিত হয়। কেবল যে; ভোগের জন্ত পৃথিবাতে নিজ কন্মের উপযুক্ত 
উপাসনাদির দ্বারা প্রেত দেহের হুঃখেব লাঘব | পিতার ওঁরসে ও মাতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে। 

হয়__তাহ নহে, তর্পণ জল প্রদান ও শ্রাদ্ধাদি | কি প্রকারে এই পৃথিবীতে জন্ম হয় তাভা শাস্ত্রে 

কার্ধ্য ও পিগদান দ্বারা পরলোকগত । যেরূপ আছে তাহা সংক্ষেপে বলা হইতেছে। 

জীবের আহার পিপাস৷ প্রভৃতির কষ্টের! স্বকর্মবশতো জীবে নীহারকণয়। যুতঃ। 

নিবারণ হয়, খবিগণ দিব্য দৃষ্টিতে এই সকল । পতিতো ধরণী পৃষ্ঠে ব্রীহিমধ্যগতো! ভবেৎ ॥ 

দেখিয়া পরের মঙ্গল কামনায় শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থায় | স্কিত্বা তত্র চিরং ভুক্ত] ভূজ্যতে পুকষৈ স্ততঃ। 
ঈশ্বরোপাসনার সহিত মন্ত্র প্রয়োগ দ্বারা শ্রাদ্ধাদি | ততঃ প্রবিষ্ট তদ্ভূজ্যংপুংসোদেহে প্রজায়তে ॥ 
কার্য্ের বিধি প্রদান পুর্বক উহা! আরও ফল- | রেতস্তেন স জীবোইপি তবেদেহগতম্তদা ॥ 

দীয়ক করিয়াছেন। প্রেঞ্্দহ বিমোচনের জন্য ভগবতী গীতা । 

তাহারা আছ্ শ্রাদ্ধাদির এবং ভাবনা দেহ! জীব স্বর্গলৌক হইতে নিজ কশ্মফলান্ু- 
বিমোচনের জন্ত সপিগকরণাদির ব্যবস্থা | সারে আগত হইয়া কিছুকাল আকাশ মার্গে 

করিয়াছেন। মানবের প্রেতলোকে যে সমস্ত | ভাসমান থাকে । মৃত্যুর পর প্রেতত্ব অবস্থা 

কষ্ট ভোগ করিতে হয়, তাহা স্মরণ থাকে না | হইতে এই অবস্থায় আসিতে কাহার কত সময় 
. বটে-_কিস্তু ইহার দ্বারা পরমকারুণিক পিত। | লাগে--তাহার স্থিরতা নাই। নিজ কন্ম 

আপি 



৩৩২ আয়ুর্বেদ- জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬। [ ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 
সাপ পল পি পিশপিশিসসপ | পিপিপি আপাািপলস্পী শি স্পালীকীশদ সা এলীশিীসিশ পিপিপি 

ফলানুসারে কাহারও বনুকাণ লাগে, কাহারও 

অপেক্ষাকৃত অল্নকাল লাগে । এইরূপে আকাশ- 

মার্গে ভাসমান্ থাকিতে থাকিতে জীব নীহার 

কণাধুক্ত হইয়। পৃথিবীতে পঠিত হইয়া কোন 

ব্রীহি ষবধান্তাদদির মধ্যগত হয়। সেই ত্রীহি 

পুষ্ট ও পবিপন্ক হুইয়৷ রৌদ্রে শুক উদ্খলে 
নিশ্পিষ্ট, অগ্রিতাপে পন্ক হওয়া কাপীন জীব 

তন্মধ্যে নিদ্্রীস্ স্তায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকার তদ্রা 

কোন যন্ত্রণা ভোগ করিতে পারে না । পুরুষে 

দেহে কিছুকাল থাকির! স্ত্রীলেকের গর্ভে নীত 

হইয়! সেইখানেই মাতৃভৃক্তানুসাবে বৃদ্ধি গাইতে 
থাকে। গর্ডেকি প্রকাবে জীব দেহাকারে 

পবিণত ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহা গত্তোপনিষদে 

বর্ণিত আছে £-- 

"খাতুকালে সন্প্রযোগাদেক রাত্রোধিতং 

কললং ভবতি, সপ্তরাত্রোষিতং বুদ্বুদং। অর্ধ- 

মাসাত্যন্তরে পিওং মাসাভ্যন্তরে কঠিনং মাস 

দ্বয়েন শিরঃ, মাসত্রয়েণ পাদপ্রদেশঃ, চতুর্থে 

গুল্ফ জঠর কটিপ্রদেশাঃ, পঞ্চমে পৃষ্ঠবংশঃ, 

ষষ্টে মুখ নাপিকাক্ষি শ্রোত্রাণি, সপ্তমে জীবনেন 

সংযুক্ত, অষ্টমে সর্ধলক্ষণ সম্পূর্ণ: পিতুরেতো 
হতিরেকাৎ পুরুষঃ মাতুরে'তোহতি রেকাত স্ত্রী, 
উভয়োবাঁজ তুল্যত্বান্ন পুংসকং ব্যাকুলিত মন 

সোহঙ্কাঃ খণ্তাঃ কুক্তা বাসনা ভবস্তি। অন্যোহন্য 

বায়ু পরিপীড়িত শুক্রদৈবিধাদ দ্বিধা তন্ুঃ স্তাদ্ 

যুগাঃ প্রজায়ন্তে । পঞ্চাত্বকঃ সমর্থ: পর্চান্ত্রিকা- 

চেতদা বুদ্ধিরন্ধরসাদি জ্ঞানাক্ষরাক্ষরমোঙ্কারং 

চিন্তয়তীতি তদদেকাগরং ভা হাট প্রকৃতয়ঃ 
ষোড়শ বিকারাঃ শরারে তশ্তৈব দেহিনঃ ( এই 

দেহে প্রতি, মহত্স্ ( বুদ্ধি) অহঙ্কার ও পঞ্চ 

তন্মাত্র এই অষ্ট প্রকৃতি এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রির, 

পঞ্চকন্দেন্দিয় পঞ্চস্থলভৃত এবং মন-_এই 
ষোড়শ পদার্থ বিদ্যমান আছে। 

্িসওল: সপ পপ পপ শাল টস 

অথ মাত্রাশিত পীত নাড়ী সুত্রগতেন 

প্রাণ--আপ্যায়তে । 

অথ নবমে মাসি সর্ব লক্ষণ জ্ঞান সম্পূর্ণো- 

ভবতি, পুর্ব জাতিং ম্মরতি, শুভাগ্ুভঞ্চ কর্ম 

বিন্দতি ॥ 

যে নাড়ী গর্ভস্থ শিশুর নাভি হইতে মাতার হৃদয় 
পর্য্ত্ত যুক্ত আছে, তাহা দ্বার! মাতার ভুক্ত ও 

পীত দ্রব্যের রস গ্রহণ করিয়া গর্ভস্থ সস্তানের 
প্রাণ আপ্যায়িত হয়। অনন্তর নবম মাসে গ্স্থ 

সন্তান সর্ধলক্ষণ ও স্ধ জ্ঞান সম্পন্ন হইয়। পূর্ব 
জন্ম ম্মবণ কবে এবং তাহার শুভাশুভ কম্মের 

জ্ঞান জন্মে! 

পূর্বে যোনিসহম্রাণি দৃঈাচৈব ততোময়া 
আহারা বিবিধা তৃক্তাঃ পীতাঃ: নানাবিধাঃ 

স্তনাঃ। জাতশ্চৈব মুতশ্চৈব জন্মচৈব পুনঃ 

পুনঃ বন্ময়া পবিজনস্যার্ে কৃতং কর্ম" 

শুভাশুভম্। একাকী তেন দহোহহং গতাস্তে 

ফলভোগিনঃ। অঙ্ক ছুঃখ দধৌ মগ্সো ন 

পণ্তামি প্রতিক্রিয়াম্। যদি যোন্যাঃ প্রমুচ্েহহং 

তং প্রপন্ধে মভেগ্ববম্। অশুভ ক্ষয় কর্তারং 

কলমুপত্ত প্রদায়কম্। যদি যোন্যাঃ প্রমুচযেহং 

তং প্রপদ্ধে নারায়ণম্। অশুভক্ষয় কর্তারং 

ফলমুক্তি প্রদায়কং। যদি ধোন্যাঃ প্রমুচ্যেহহং 

তং সাংখ্যং যোগমভ্যসে। অগ্তভ ক্ষর কর্তীরং 

ফলমুক্তি প্রদায়কমং। যদি যোন্যাঃ প্রমুগ্চানি 

ধ্যায়ে বঙ্গ সনাতনম্। 

নবম মাসে শিশুই প্রকার চিন্তা করিতে 
থাকে যে, আমি পূর্বে সহজ সহআ জন্ম দর্শন 

করিয়াছি। তাহার পর মাতৃগর্ড হইতে নির্গত 

হইয়া বিবিধ ভোগ্যবস্ত আহার ও নানাপ্রকার 
স্তনপান করিয়াছি। কতবার জন্মিয়াছি, কত- 

বাঁর মরিয়াছি, আবার জম্ম, আবার মৃত্যু, এই 



৩ষ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ) বালক রক্ষ। | ৩৩৩ 

প্রকার পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যু ভোগ করিয়াছি। 

পরিজন গ্রতিপালনের জন্য কতই শুভাশুভ 

কর্ম করিয়াছি। কিন্ত সেই সকল কর্মেব নিমিত্ত 

আমাকে একাকী দগ্ধ হইতে হইতেছে, তাহারা 

তো তাহার ফলভোগ করিতেছে না! অহে। ! 
এই দুঃখ সাগরে মগ্র হইয়া উদ্ধীরের কোন 

উপায় দেখিতেছি না। যদ্দি একবার এই 
গর্ভ যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইতে পারি, তবে অশুভ 

ক্ষয়কারী মুক্তি ফলগ্রদারক সেই মহেশ্বরের 
শরণাপন্ন হইব। যদি একবার এই গর্ভবাঁস 

হইতে মুক্ত হইতে পারি-তবে সেই অশুভ 

ক্ষয়কারী মুক্তি ফলদাত1 নারারণের চরণে 

শরণ লইব। যদি একবার এই যোনি হইতে 

নির্গত হইতেপারি, তবে অশুভ বিনাশক সাংখ্য 

জ্ঞান এবং যৌগের অভ্যাস করিব। যদি 

একবার যোনি হইতে মুক্ত হইতে পারি-_তবে 
সর্বদা সেই ব্রদ্দদনাতনকে ধ্যান করিব । 

অথ যোনিদারং সম্প্রাপ্ডে। যন্ত্রেণাপীত্যমাপে 

মহতা ছুঃখেন জাতমাত্রস্ত বৈষ্ণবেন বারুনা 

ংস্পৃষ্ট সুদান স্মরতি জন্মমরণানিচ কর্ম শুভা 
গশুভং বিন্দতি। গর্ভোপনিষং। 

এই প্রকার চিস্তা করিতে করিতে গর্ভস্থ 

শিশু গর্ভদ্বারে আসিয়া- অস্থি যন্ত্র বার অতিশয় 

পীড়িত হইয়া, ঘোব্তর ছুঃখ প্রাপ্তির পরনরক 

হইতে নির্গত নারকীর ন্যায় গর হইতে নির্গত 

হইয়া জন্মলাভ করে। সেই সময় বৈষ্বী 

মায়। দ্বারা মুগ্ধ হইয়৷ জন্মমরণাদি বিম্মরণ হইয়। 
ষায় এবং শুভাশুভ কর্্মও আর জানিতে পারে 

না। 

আমরা এই বৈষ্ণবী নায়া দ্বারা মুগ্ধ 
হইয়া সমস্ত বিস্মরণ হই রলিয়! আবার আমরা 

সংসারী জীবরূপ সংসার-প্রবাহে যাতায়াত 

করিতে থাকি । যে ব্যক্তি সেই ঞ্রীভগবানের 

থপ পল পক টি সা পা. ... সপ. পর সপ সস শপ 

শরণাপন্ন হন, মায়া তাহাকে ছাড়িয়া দ্ধেয 

এবং আহার শুদ্ধিদ্বারা চিত্তশুদ্ধি আসিলে 

স্মুতি পুনরায় উদয় হইলে যে যন্ত্রণার সংস্কার 
মাত্র থাকায় মৃত্যুর পর আবার সেই ছুঃথে 

পড়িতে হইবে বলিয়! ভয়ঙ্কর বিভীষিক1 আইসে 
_সেই সংস্কারের স্থানে পূর্ণ স্থৃতি লীভ 
পূর্বক সংসার যাতায়াতের যন্ত্রণা-_মনোমধ্যে 
উদ্দিত হওয়ায় তাহার নিষ্কৃতির উপায় অনুসন্ধানে ' 

লিপ্ত হইয়৷ সেই ভয়েরও ভয়-_-অনস্তেরও অন্ত 
সেই অনন্তদেবের শরণাপন্ন হই। তাহার 

শরণাপন্ন হইলে মায়াও সরিয়া যায়। এই 

মায়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া বড়ই 

কঠিন। যেব্যক্তি সেই মায় যাহা হইতে 

উদ্ভূত ও মারা যাহার আশ্রয়_সেই 
প্রীভগবানের শরণ লন, তিনিই সেই মাক়ার হাত 

হইতে উদ্ধার পান, অন্যে পার না।। 

রেবী হেষা গুণময়ী মম মায়! ছুরত্যয়া। 

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তিতে ॥ 

আমরা স্বয়ং জানিনা যে, কি প্রকারে আমাদের 

সংসারে গতাগতি হইতেছে,তাই আমরা সতর্ক 

হইতে পারি না। সর্বদা বিষয় পিপ্ত হইয়া 

সেই পরমধনকে ভুলিয়া যাই। আমাদের 

বানকেরাও আনাদের অন্থকরণে ঈশ্বর 
বিমুখ হইয়া পড়িতেছে এবং সাধারণ বিদ্যা 

শিক্ষার সহিত ব্রহ্মবিষ্ঠাঃ পরলোকতত্ব প্রভৃতি 

শিক্ষা দেওয়া যাইতেছেনা বলিয়া! তাহারা 

এত শীঘ্ব অধঃপাতের দিকে অগ্রসর হইতেছে । 
ংসার জালা-যন্ত্রণার দিকে--শোক হঃখের 

দিকে মনকে লইয়া! গিয়া মনকে কাতর করিয়া 
তুলিতেছে,যখন সংসারে বিষয় সুখ নাই, কেবল 

হুঃখময় দেখাইতে পারিব, তখন প্রকৃত স্থুখ 

কোথায়--মন তাহার সন্ধান করিতে স্বতঃই 

প্রবৃত্ত হইবে। সেই সময় যদি ভগবতত্ব 
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মনকে উপদেশ দেওয়া যায়, মনকে বুঝাইয়া 
দেওয়া যায় যে, সেই পতিতপাবন অধম- 
তারণ দীনবন্ধু দয়াষয় হরি ভিন্ন আমাদের 

আর গতি নাই--তখনই মন সর্বহূঃখ নিবৃত্তির 

পর পরমানন্দ লাভের নিমিত্ত সেই সচিদীনন্দ 
শ্ীতগবানকে প্রেম ভক্তিপুর্ণ নয়নে দেখিবে। 

এই সাধন--সংসারে শ্রেষ্ঠ এবং সার সাধন। 

এই সাধন জন্য শরীর ও মন-_কষ্টের হেতু 
হইলেও আবার দুঃখ নিবৃত্তির চেষ্টারও একমাত্র 

উপায়। এখন এই শবীর ও মন যাঁহাতে 

বালকের সুস্থ পবিত্র ও কর্মক্ষম হয়-_তাঁহারই 

চেষ্টা করিতে হইবে। 

শ্রীসতীশচন্দ্র রায় (চট্টোপাধ্যায়) বি, এল । 

পঞ্চকর্ম ৷ 

ডাঁঃ। আচ্ছ' বস্তি প্রয়োগের পর পথা। 

দির নিয়ম কি? ' 

ক। নেহবস্তি প্রয়োগের পব লেহ_ 

শরীর:থেকে নির্গত হ'য়ে গেলে, যদি পুর্বেই অন্ন 

জীর্ণ হয়ে থাকে, তা*হলে সায়ংকাঁলে লঘু অল 
আহাব ক"রাতে হয়। পরদিন প্রাতঃকালে 

ধনে ও শুঠের সঙ্গে সিদ্ধ কর। গরম জল পান 

করান উচিত | উহাতে অগ্নির দীপ্তি ও আহারে 

কুচি হয়। বস্তি প্রয়োগের পর অতিভোজন, 

নিরস্তর একস্বানে থাকা, অধিক কথা বলা, 

যানে ভ্রমণ, দিবানিদ্রা, মৈথুন, মলমুত্রাদির বেগ 

ধারণ. শীত ক্রিয়া, আতপসেবন, শোক ক্রোধ 

প্রকাশ, অকালভোজন এবং অহিতকব দ্রব্য- 

ভোজন পরিত্যাগ করা উচিত। 

ডাঃ। এইবার নিরূহ প্রয়োগের বিষয়, 
ঘলুন। 

ক। ন্নেহ বস্তি ও নিরহ প্রয়োগের নিয়ম 

একই, তবে পূর্বেই বলেছি যে, ভুক্ত অন্ন জীর্ণ 

হ*লে তবে নিরূহ প্রয়োগ ক'রতে হয়, ভুক্ত 
ব্যক্তিকে নিরূৃহ দিতে নেই। নিবহ 
প্রয়োগের পর ত্রিশ মাত্রা উচ্চারণ ক'রতে 

যতক্ষণ সময় লাগে, ততক্ষণ অপেক্ষা 

ক'বে রোগীকে উঠতে বলবে । নিরহ প্রয়ো- 

গেব পর উবু হয়ে »সতে হয় অর্থাৎ উপবেশন 

করতে হয়। নিরহ এক মূহূর্তের মধ্যেই 
প্রত্যাগত হয়ে থাকে । 

ডাঃ| বস্তি প্রয়োগ কগ্রবার সময় কি 

রকম ভাবে প্রয়োগ কণরতে হয়, আর খারাপ 

ভাবে প্রয়োগ করলে কি দোষ হয়--সে সব 

কথ! কিছু বলা হয নি? 

ক। হয়েছে বৈকি? দোঁষ অনেক হয়, 
আর বন্ডিব্যাপৎ বলবার বম সে সকল 
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কথা গুনতে পাবেন । এখন দুই একটা! কথ 

বপছি। বস্তির নল সোজাভাবে প্রবেশ 

করা'তে হয় | 'কেননা তির্যযকভাবে প্রবেশ 

করা"লে ওষধের ধার] ভিতরে প্রবেশ করেন! । 

বস্তির নল চঞ্চল হ'লে গুহাদেশে ক্ষত হয়। 

বস্তিপুট আস্তে আসতে টিপলে বস্তির ওষধ 

আশয় পর্যন্ত পহছুছায় না। অত্যন্ত বল 

পুর্র্বক টিপলে বস্তির ওঁঘধ ক পব্যন্ত যায়। 
এইজন্ত বস্তির নন সরল ও স্থির ভাবে 

বাখবে এবং বস্তি খুব বেশী জোরেও নর 
অথচ কম জোরেও নয়--একপ ভাবে 

টিপবে। 

ডাং। ন্নেহ বস্তি আর নিরূহ বস্তি 

প্রয়োগের পর পথ্যের নিয়ম কি এক রকম ? 

ক। তা'কি করে হবে? স্নেহবস্তি 

অংহার করিয়ে, আর নিরূহ বস্তি আহার জা 

হ'লে প্রয়োগ ক*রতে হয়। সুতরাং নেহ বস্তি 

প্রয়োগের পর স্নান ও ভোজন কণ্রতে হয়। 

পিত্ত, কফ ও বায়ুজনিত রোগে যথাক্রমে 

দুদ্ধ, মুগের যুষ ও মাংসরসের সঙ্গে আহার 

দেবে। অথব। সমস্ত রোগেই জাঙ্গন মাংস 

রসেব সঙ্গে পথ্য দেওয়া যেতে পারে । রোগীর 

দোষ ও অগ্নিবল অনুসারে নিত্য যে পরিমাণ 

খাওয়া অভ্যা--তা'র সিকি' অদ্ধেক বা! তিন 

ভাগ পরিমাণ থাদ্য দিতে হয়। 

ডাঃ। আচ্ছা নিরূহ ওঁষধ যদি শরীর 

থেকে ন! বেরিয়ে না আসে, তা; হ'লে কি 

অনিষ্ট হয়? 
ক। হাঁ, খুব অনিষ্ট হয়। নিরহ ত্রব্য 

অধিককাল শরীরের মধ্যে বন্ধ থাকলে গ্লানি, 

জর--এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হ'তে পারে। 
সেই অন্ত নিরহদ্রব্য অধিকক্ষণ শরীরের 

মধ্যে থাকলে .ক্ষার গোমুত্র এবং অল্ল 

ক্স সালা আত ভি ীশিশিশিপাপাসপাশাশিসিশীপিশ আলি 

সংযুক্ত তীক্ষ নিরূহ প্রয়োগ ক'রে সংশোধন 

ক'রবে। 

ডাঃ। সংশোধন করবেন কি? কতকটা 

পেটের মধ্যে রয়েছে, আবার কতকটা পেটে 

ঢুকিয়ে দেবেন $ 

ক। ই ঢ.কিয়ে দেবেন_-আগেকার 

দেওয়া নিরূহ শুদ্ধ বার করবার জন্তে ৷ যেমন 

বেনো৷ জল ঢুকে সাবেক অল বার ক'রে নিয়ে 

যায় সেই রকম, কিম্বা যেমন কানে জল 

দিয়ে জল বের করার নিয়ম আছে--সেই 

রকম । 

ডাঃ। আচ্ছা নিরূহ প্রয়োগ ভাল কি 

মন্দ হ'ল--বোঝবার লক্ষণ কি? 

ক। নিরূহ সম্যক রূপে প্রয়োগ কর! 

হলে শরীর বেশ লঘু হয়; আর মল, পিত্ত; কফ 
ও ৰানু ক্রমান্তরে নির্গত হ'য়ে থাকে । নিরূহের 

অতি প্রয়োগ হইলে, অতিরিক্ত বিরেচন হ'লে 

যেসব লক্ষণ প্রকাশ পায় সেইরূপ ঘটে। 

আর অসম্যক প্রয়োগ হ'লে বেগ অন্ন হয়, 

মল ও বাধু কম নির্গত হয় এবং মুত্ররোধ, 
অরুচি ও শরীবেব জড়তা জন্মায়। 

ডাঃ। নিরূহের মাত্রা সম্বন্ধে কি স্বতন্ত্র 

নিয়ম আছে, ন। শ্েহবস্তির মত মাত্রা দিতে 

হয়? 
ক। না, স্বতন্ত্র নিয়ম আহে। পিত্ত 

প্রধান রোগে কষায়েব মাত্রা পাঁচ ভাগ, ম্নেহ 

এক ভাগ। পিত্ত প্রক্ৃতিস্থ থাকলেও এই 

রকম মাত্রা ৭ বায়ু প্রধান বোঁগে কষায়ের মাত্রা 

আট ভাগ, আর স্নেহ এক ভাগ । এক বৎসর 

বয় শিশুর নিরূহের মাত্রা আট তোলা। 

দ্বিতীয় বৎসর থেকে দ্বাদশ বৎসর পর্য্স্ত 

প্রতিবংসর আট তোলা মাত্রা বৃদ্ধি ক'রতে হয়, 

অর্থাৎ দ্বিতীয় বখসর ১৬ তোলা, তৃতীয় বর 



৩৩৬ আয়ুর্বেদ--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬1 [ওয় বর্ষ £ম-সংখ্যা। 
বাপ্পা সি শপ শী সপ সম স্পা | শিট শত আজ 

২৪ তোলা চতুর্থ বংসর৩২ তোল! এইরূপ । | বৎসর বয়সের মত মাত্র! প্রয়োগ করতে হ'বে। 

দ্বাদশ বংসর থেকে অষ্টাদশ বংসর পর্য্যন্ত | কিন্তু এখন সত্তর বৎসর পর্যাস্ত কম লোকেই 
প্রতি বসর ১৬ তোল! ক”রে মাত্রা বৃদ্ধি বাচে । আগে লোকের একশত বা একশত 

করতে হয়। আঠার বৎসর থেকে সন্তর ! কুড়িবসর পরমাধু ছিল, আর সেই হিসাবে 
বংসর পর্য্স্ত এই নিয়মেই নিন্ধহ প্রয়োগ । সত্ব বৎসরের পর লোকে প্রকৃত 
করতে হয়। সত্ব বৎসরেব পর যোল ৃ বৃদ্ধ হতো। বেশী দিনের কথা নহে--খনাব 
বৎসর বয়সে যেরূপ মাত্রা আছে--সেই রকম | বচনেও “নর গজ বিশে শয়” অর্থাৎ নব ও 

মাত্রায় দিতে হয়। শিশু ও বৃদ্ধদিগের নিরহের | গজ এতশত কুড়ি বৎসর বাচে, এরূপ প্রমাণ 

মাত্রা ছুইপল এবং নিরূহ দ্রবা মৃভুবীর্ধ্য | পাওয়া যায়। কিন্ত এখন লোকে যখন সত্ব 

হওয়া উচিত। বৎসরের বেশী বাচে না, তখন ৫০ বা ৬০ 

ডাঃ। এ রকম মাত্রায় নিরহ দিলে বোধ বৎসর বয়সের আগে বৃদ্ধ হয় একপ মীমাংসা 

হয় এক নিরূহেই রোগীর দফা শেষ হয়। | করা উচিত। আর তা” ঝুলে সন্তর বসব 

কেনন৷ আঠার বৎসর বয়সে চাঁর সের বত্রিশ বয়সে যে পরিমাণ বস্তি দ্রব্য প্রয়োগ ক'রবাব 

তোলা নিরহ দিতে হবে। তারপর শিশুদের 1 নিয়ম, এখন পঞ্চাশ বংসরেই সেই রকম 

নিরূহের মাত্রা একবার বল] হল ষে প্রথম । প্ররোগ করতে হ'বে”_তাও কম মাত্রার, 

বৎনর ৮.তোলা- তারপর প্রতি ংসর আট কেননা! এখনকার লোক অন্পপ্রাণ। তারপর 

তোল! বাড়া'তে হবে। তা”রপর বলা হল যে, আপনার দ্বিতীয় কথা- শিশুদের মাত্রা সন্বন্ধে। 

শিশুদের মাত্রা যোল তোলা! এতে । এখন দেখুন শিশুকাল কত দিন? সকল শিশু 

বুঝব কি? সম্যক বলশালী হয় না, সকল শিশুর দেহ সমান 

ক। বুঝবেন সবই, কিন্তু ক্রমশঃ । শাস্ত্রে ভাবে পবিবদ্ধিত হয় না? এ সব বিষয় বিচার 

বলে যে “নৈঃ পর্বত লঙ্ঘনম” অর্থাৎ ধীরে কণরতে হ'লে অনেক পার্থক্য দেখতে পাবেন। 

ধীরে পর্বত লঙ্খন কর্তে হয়। তা” আপনি কোনমতে দশ বৎমর বয়স পর্য্ত্ত শৈশব 

কি আৰুর্ধেদের পঞ্চকর্খ্ূপ এই মহাপর্ধত | অবস্থা, তাই যদি হয়, তাহ'লে দুই বৎসরের 

একেবারেই লঙ্ঘন ক'রতে চান? সবুর ৰ শিশুকে যে পরিমাণ ওষধ প্রয়োগ করা কর্তব্য, 

করুন_-সবুরে মেওয়া ফলে। আপনার নয় বৎসরের শিশুকে কি সেই প্রমাণ ওধধ 

আপত্তি আমি খণ্ডন ক'রছি। আপনার ; প্রয়োগ করা সঙ্গত ? কাজেই শিশুদের একটা 

প্রথম কথা এই যে, মাত্রা বড় বেশী। পূর্ব | সাধারণ মাত্রা নির্দিষ্ট ক'রে তারপর বলা 

ওষধাদির মাত্রা যেরূপ ছিল, এখনকার লে।কে | হয়েছে যে, শিশুর বয়স, অগ্নিবল, দেহের, 

যে সেরূপ মাত্রা সহ্য করতে পারে না-_সে | পরিমাণ প্রভৃতি লক্ষ্য করে মাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি 

কথা পূর্ব্বে বলেছি। খাবার ওষুদ সম্বন্ধে যেরূপ | করতে হ'বে। ৮ 

নিম, বস্তি প্রয়োগের গুধধেরও বেইবপ ডাঃ। আচ্ছা আপনি পূর্বে বলেছিলেন 

নিরম। আরও একট। কণা,__দেখুন, শান্ত্রকার | যে, আধুর্বেদে রেকৃটাল ফিডিং (8১৪০১৪109৪০ 

বলেছেন যে, সন্ধর বৎসর বয়সের পর যোল | £)৫) আছে। মে কি এই বন্বি না আর কিছু? 
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ক। না আর কিছু নয়, এই বস্তিই বটে। | দিয়ে খাওয়ান যায় না, জথচ আহারাভাবে 
ডাঃ। তা বস্তিটী 

কি করে? 

ক। রেকট্যাঁল ফিডিং মানে মলদ্বার 

দিয়ে খাওয়ান বা পুষ্টিকর পদার্থ মলদ্বার দিয়ে 

রেকফিডিং হ'ল | মার! যাচ্ছে, তাদের যে মল দ্বার দিয়ে খাওয়ান 

ূ হত না এমন কথা বল! যাঁয় না, তবে এসম্বন্সে 

কোন বিশিষ্ট প্রমাণ এখন দিতে পারছিনে। 
ডাঃ। কথাটা বলেছেন মন্দ নয়। তবে 

শরীরে প্রবেশ করান। পুর্বে বলেছি ষে, | যখন বিশিষ্ট প্রমাণ নেই, তখন জোর ক'রে 
বুংহণ বস্তি আছে। বুৃংহণ মানে পুষ্টিজনক। 

যে বস্তি প্রয়োগে শরীরের পুষ্টি হয়, সে বস্তিকি 

মলদ্বার দিয়ে খাওয়ান নয়? একটা বস্তি দ্বারা 

প্রধুজ্য ওষধের নমুনা দেখুন। ছাগমাংস 

৬।০ সওয়া ছয় সের, আট গুণ জলে সিদ্ধ 

ক'রে চতুর্থ ভাগ থাকতে নামাবে। তার পর 

' এক পোয়া তৈল ও এক পোয়া ঘ্ৃত দিয়ে 

স্ীতলে নেবে । এই মাংসরস, দধি ও 

দাড়িমের রসের দ্বাৰা অশ্ীকৃত এবং সৈন্ধৰ 

লবণ ও মদন ফলের কক্ক মিশ্রিত করে তন্বারা 

বস্তি প্রয়োগ করবে। এই বস্তি বল, বর্ণ, 

মাংস ও শুক্রবর্ধক, অগ্নিদীপক এবং আন্ধয ও 

শিরোরোগ নাশক । এখন বিবেচনা করে 

দেখুন, এই বস্তির উদ্দেশ্ত মলদ্বার দিয়ে পুষ্টি- 
কর দ্রব্য শরীরে প্রবেশ করান নহে কি? 

ডাঃ। প্রকারান্তরে এটা রেকট্যাপ 

ফিডিং বটে, কিন্ত আমর! যে রকম স্থলে 

রেকট্যাল ফিডিং করি, সে রকম নয়। এই 

মনে করুন, হিক্কা রোগে রোগীকে যুখ দিয়ে 

খাওয়ানো যাচ্ছেনা, তাকে মলগ্ধার দিয়ে খাইয়ে 

বাচিয়ে রাখতে হয়। এ সে রকম নয়।' 

ক। না, সেরকম নয়। তবে সে রকম 

না হোলেও মলঘ্বার দিয়ে যে পুষ্টিকর পদার্থ 
প্রবেশ করান যেতে পারে, এবং আবুর্ব্বেদ 

কারগণের ষে সে সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল এর দ্বারা 

তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়? আর তাই 

দি ছিল-- তা+ হ'লে যে সক রোগীকে মুখ : 
ত্যৈষ্ট--৩ 

সপ পপ | ০০ পপর সপ 

কিছু বলা চলে না। এখন বস্তি সম্বন্ধে যদি 

সব কথা বলা হয়ে থাকে, তা” হু'লে তার পর 

কি করতে হয় বলুন। 

ক। বস্তি সম্বন্ধে আরও অনেক কথা 

আছে। তবে আর পুঁথি বাড়িয়ে কাজ নেই। 
কিন্তু বস্তির পর কি ক*রতে হয় তা” বল'বার 

আগে উত্তর বস্তির কথ! বলে নেই। 

ডাঃ। হী! তাই বলুন ওটা আমি ভুলেই 
গিয়েছিণাম | 

ক। পুরুষকে উত্তর বস্তি দিতে হ'লে 

রোগীর আঙুলের চৌদ্দ আঙ্ুল পরিমাণ নল 
প্রস্তুত ক”রতে হয়, মালতী ফুলের ধোটার 
আগার মত হুক্ম এক একটি সর্ষপ নির্গত 

হ'তে পারে এরূপ ছিদ্র বিশিষ্ট হবে। কেহ 

কেহ বলেন যে, লিঙ্গের সমান পরিমাণ নল 

প্রস্তত ক'রতে হ'বে। নল ন্বর্ণ বা রৌপ্য 
নির্মিত এবং মস্থণ হওয়া আবশ্তক। বস্তি 

দ্বারা প্রযুজ্য স্নেহ পদার্থের পরিমাণ আট 

তোলা । কিন্তু আট তোলা পূর্ণ মাত্রা, পঁচিশ 
বৎসর অপেক্ষা কম বয়স হলে বিবেচনা পূর্বক 

মাত্রা কম করতে হ'বে। 

উত্তর বস্তি প্রয়োগ করতে হ'লে রোগীকে 

প্রথমতঃ স্নেহ স্বেদ প্রদান ক্ষরে ঘ্বত ও ছুগ্ধ 

সংযোগে যথা শক্তি যবাগড পান করাবে। 

পরে রোগীকে জান্গু তুল্য উচ্চ সমান আমনে 

বসিয়ে বস্তি ও মস্তকের তালুদেশ উষ্ণ তৈল 

দ্বার। অভ্যঙ্গকবাবে। অনস্তর শলাক! ছারা 
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লিঙ্গের ছিদ্র অন্বেমণ ক'রে পরে দ্বত্যাভ্যক্ত | চার অঙ্গুলি বস্তি প্রয়োগ করতে হয়। 
বস্তি নল ছয় অঙ্গুলি পরিমাণ প্রবিষ্ট করাবে | বস্তিদেশে দাহ জন্মালে, যষ্টিমধুর শীতল 
এবং বস্তি প্রয্মোগ করে নলটী ধীরে ধাঁরে | ক্কাথে মধু ও চিনি মিশ্রিত করে অথবা ক্ষীরী 

বার ক'রে নেবে। বৃক্ষের (ষে সকল বৃক্ষের আটা আছে) 
বস্তি দ্বার প্রযুক্ত স্নেহ প্রত্যাগত হোলে | বটাদি ক্কাথ শীতল ছুপ্ধ লহ মিশ্রিত করে, 

অপরাহ্ন কালে ছুগ্ধ, মুগের যৃষ, বা! মীংসের যুষ | তন্দারা বস্তি প্রয়োগ করবে। 
আহার করতে দেবে। এই রূপ নিয়মে তিন ডাঃ। উত্তর বস্তি কোন্ কোন্ রোগে 
চাঁর বার বস্তি প্রয়োগ ক'রতে হয়। তবে প্রয়োগ করা হয়? 
উপর্যযপবি না দিয়ে স্নেহ বস্তির স্তান্র এক দিন ক। আর্তব দূষিত হ'লে কিম্বা অসময়ে 

অন্তর দিতে হয়। আর্তব দর্শন বা আর্তব নাশ হলে, মৃত্রাঘাত, 

ডাঃ। শ্ত্রীলোকদেরও কি এই নিয়মে : মূত্রদোষ, যোনি রোগ, অপরা (ফুল) না পড়া, 

উত্তর বস্তি প্রয়োগ করতে হয়? শুক্র নির্গমন, শর্করা, পাথরী, বস্তি, কু'চকি 

ক। স্ত্রীলোকদের অপত্য পথে চাব | বা পিঙ্গে শুলবদ্ বেদন! এবং মেহ ব্যতীত বস্তি 
অঙ্গুলি এবং মৃত্রপথে ই অঙ্গুলি বস্তি নল । জাত অন্তান্ত ঘোরতর রোগ সকল উত্তর বস্তি 

প্রয়োগ কবতে হয়। বাণিকাদের মৃত্রপথে দারা প্রশমিত হয়। এই উত্তর বস্তির সম্যক 
এক অস্কুলি পরিমাণ । স্নেহ পদার্থে মাত্র! : প্রয়োগের লক্ষণ; ব্যাঁপৎ এবং তাহার চিকিৎসা 

রোগীর হাতের এক "অঞ্জলি পরিমাণ। | ন্নেহ বস্তির স্তায়। 

সত্রীলোকদের উত্তর বস্তি প্রয়োগ করতে হ'লে ভাঃ। এইবার কি ব্যাপদের কথা 

উত্তান (চিৎ) ভাবে শুইয়ে জান্থদেশ উর্ধাদিকে | বলবেন নাকি ? 
রেখে বস্তি প্রয়োগ করতে হয়। গর্ভাশয় | ক। না আগে পঞ্চকন্দ শেষ হোক 

শোধনের জন্য স্নেহ পদার্থের মাত্রা ছুই অঞ্জপি। | তারপর ব্যাপদের কথা বলব। 

উত্তর বন্তি প্রয়োগ করলে যদি স্বেদপদার্থ |! ডাঃ। এইবার কোন্ কর্ম? 
নির্গত ন! হয়, তা” হ'লে পুনর্ধার খোধনীয় ক। এইবার নস্য। বমন-বিরেচন অনু- 

ওঁষধ সংযুক্ত বস্তি প্রয়োগ করবে, কিন্বা | বাসন ও নিরূহ প্রয়োগ ক'রে শরীর শুদ্ধ 

শোধমদ্রব্য সংযুক্ত বস্তি মলদ্বারে প্রশ্নোগ | হলে পর রোগীর মস্তকে জ্েহ ও স্যেদ প্রয়োগ 

করবে। ইহাতে মলের বেগ উপস্থিত হ'লে । ক'রবে। তা"রপর রোগের বল বিবেচন! ক'রে 
স্নেহ নির্গত হতে পারে । অথবা বস্তি মার্গে | একবার, ছুইবার বা তিনবার নন্ত প্রয়োগ 
এষণী নামক যন্ত্র প্রয়োগ করবে। কিম্বা | করে শিরো বিরেচন ক'রবে। শিরোবিরেচন 

মুষ্টি দ্বারা নাভির অধোভাগে পীড়ন করবে। | সম্যকরূপে প্রযুক্ত হ'লে হৃদয়, মস্তক ও ইন্দ্রিয় 
কিম্বা সৌদাল পাতা, নিসিন্দার রস, গোমুত্র | সকল লঘু হয় এবং শআোতসকল বিশুদ্ধ হয়। 
ও সৈম্ধব লবণ সংযোগে বয়স ভেদ্দে মুগ, ! আর মম্তভক অতি বিরেচিত হলে মস্তক; চক্ষু, 

এলাচ, জীরা, সর্ষপের ন্যায় বেধ বিশিষ্ট ' বস্ত | শঙ্খদেশে ও কর্ণে বিবিধ পীড়া ুচীবেধবদ্ 

প্রস্তুত করে প্রয়োগ করবে। “অপত্যমার্গে । বেদনা! এবং চক্ষুতে, অন্ধকার দেখা এই সকল 

পপ 



ওয় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ] 
০৬ শপ শা | পপ 

লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইক্ধপ ঘটলে রোগীকে 

ন্নেহ পান করিয়ে মুছু তর্পণ প্রয়োগ করবে। 
ডাঃ। আচ্ছা নন্তমাত্রকেই কি শিরো- 

বিরেচন বলে? 

ক। না, নস্যের কথ। এইবার বলছি, 
যা বললাম--এটা হল বস্তি প্রয়োগের পর 

শিরোবিরেচনের নিয়ম | 
নস্য কর্ম, পাঁচ প্রকার, যথা, প্রতিমর্ষ, 

অবপাড়, নপ্য, প্রধমন ও শিরোবিরেচন। 

তন্মধ্যে স্নেহ দ্রব্য নাসাপুটের দ্বার! উদ্ধে 

আকর্ষণ ক'রে গলদেশ দিযে বহির্গত ক”্রলে 

তা”কে প্রতিমর্ষ নস্য বলে। প্রতিমর্ষ নস্য হুই 

অঙ্গুলীতে লইয়া সকল খতুতেই দিবারাত্রি 
সকল সময়ই নাসাপুটে প্রয়োগ করা যায়, কিন্ত 

উর্শ্বাসে গ্রহণ কর! কর্তব্য নয়। ইহা! দ্বারা 

স্স্থ ব্ক্তিদিগের দন্তঃ শিরঃ, কপালাদি দৃঢ় 

হয়। প্রাতঃকালে, সন্ধ্যাকালে, আহারাস্তে 

এবং নিদ্রা, পর্ধ্যটন, পরিশ্রম, 'মৈথুন, মস্তকে 
তৈলাদি মর্দন, গণ্ডুষ ধারণ, মুত্রত্যাগ, অঞ্জন 

ধারণ) দাতন করা এবং হাঁসি অস্তে ছুই বিন্দু 
পরিমাণ প্রতিমর্ষ নস্য গ্রহণ করা কর্তব্য । 

অবপীড়নস্য ছুই রকম, শোষণ ও স্তস্তন। 

কোনে! বস্ত অবপীড়ন ক'রে (টিপে ) তা/থেকে 

রস নিয়ে যে নস্য লওয় যায়, তাকে অবপীড় 

নস্য বলে। 

নস্য_ন্গেহ শূন্য মন্তককে শলিগ্ধ করবার 

জন্য এবং গ্রীবা, স্বন্ধ ও বক্ষঃস্থলের বলাধানের 
জন্য নাসিক! ছার! ষে নেহ প্রয়োগ করা যায়, 

তার নাম নস্য। এই নস্যের মাত্রা ত্রিবিধ, 

প্রথম মাত্রা আট বিন্দু, দ্বিতীয় মাত্রা ৩২ বিন্দু 
এবং তৃতীয় মাত্রা! ৬৪ বিন্দু। বলাহ্ুসারে ভিন্ন 

মাত্রায় প্রয়োগ করতে হয়। বায়ু ও ফফে 

তৈল, কেবল বাযুতে চর্ধিব, পিন্ডে দ্বত এবং 

পঞ্চকর্্ম। 
পাচ পাশ 

৩৩১৯৮ 

বাতপিত্তে মজ্জার ছার! নস্য প্রয়োগ হিতকর। 

ছয় অঙ্গুল পরিমিত ছুই মুখ বিশিষ্ট নলের 
মধ্যে গধধ রেখে এক মুখে ফঁদিয়ে মুখ দার! 

নাসিকার মধ্যে ওষধ প্রয়োগ করাকে প্রশমন 

নস্য বলে। প্রশমন নস্য সুন্ধ্তা বশতঃ শআ্োতঃ 

সমূহে প্রবেশ ক'রে বছ দোষের নিঃসরণ করে। 

আর শিরোবিরেচক দ্রব্য দ্বারা অথবা শিরো- 

বিরেচক দ্রব্য সাধিত ন্নেহ দ্বারা যে নস্য 

প্রয়োগ করা যায়, তাঁকে শিরোবিরেচন বলে। 

আবার এই পাঁচ প্রকার নস্যকে স্নেহ এবং 

শিরোবিরেচন এই ছুইভাগে বিভক্ত করা যেতে 

পারে। তন্মধ্যে নস্যের ভাগ প্রতিমর্ষয আর 

শিরোবিরেচনের অবপীড় ও প্রশমন । 

নস্য যে জন্ত প্রয়োগ করিতে বলা হইয়াছে, 

সেই সকল কার্ধ্য এবং দৃষ্টি প্রসন্ন করিবার জন্য 
মস্তক বাধু কর্তৃক অভিভূত হইলে, দস্ত কেশ 

ও শ্শ্র পতিত হইতে থাকিলে কর্ণশূল ও 

ক্ষেড রোগে, তিমির নামক চন্ষুঃ রোগে, 

স্বরভেদ ; নাসারোগ, মুখ শোষ আমরাচ্ছিয় 

নামক বাতব্যাধি, অকাল বলিপলিত দরুণ 

বাতপৈত্তিক রোগ, মুখরোগ এবং অন্তান্ 

বিবিধ রোগে বাত পিত্ত নাশক দ্রব্যসহ ম্নেহ 

পাক ক্রিয়৷ নস্য প্রয়োগ করিবে। 

আর তালু কণ্ঠ ও মস্তক প্লেশ্সা ছারা 

ব্যাপ্ত লে, অরুচি, মাথাভার, মাথা কামড়ানী 
পীনস (নাসা রোগ বিশেষ ), আধকপালে, 

ক্রিমি, প্রতিশ্যায় (নাকমুখ দিয়া জলম্রাব), মুগী, 
উর্ধগত রোগে শিরোবিরেচন নস্য প্রয়োগ 
করতে হয়। 

ডাঃ। আচ্ছ। নস্য কি সকলকেই প্রয়োগ 

ক'রতে পাবা যায়। 

ক। আহারের পর, উপবাঁসের পর, 

তরুণ প্রতিশ্যায়-রোগী * গর্ভবতী স্ত্রী, যে 
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বাক্তি নেহ পান ক/রেছে, যে ধাক্তি জল, মদ্ 

বা জ্রবদ্রব্য পান করেছে, অজীর্ণ রোগী 

বা'কে বস্তি প্রয়োগ করা হ/য়েছে, ক্রুদ্ধ. সং 

যোগ বিষাক্রান্ত, তৃষ্ণার্ত, শোকাতুর, পরিশ্রাস্ত, 

বালক, বৃদ্ধ, যে ব্যক্তি মল মৃত্রের বেগ ধাবণ 

করেছে যে বাক্তি মস্তক ধৌত কবেছে--এই 
সকল বাক্তিকে কদাচ নস্য প্রযোগ কণ্রবে 

না। আর অকালে মেঘোদয় হ'লে নস্য ও 

ধূম প্রয়োগ উভয়ই নিষিদ্ধ । 
ডাঃ। এই বল্লেন বন্তি কার্ষোর পর নস্য 

প্রয়োগ ক'রতে হয়, আবার বলছেন যে, বস্তি 

দেওয়া হ'লে নস্য প্রয়োগ করবে না। আর 

বদি কেউ এক ঢোক জল কি দ্রধ খায়, তা+কে 

নস্য দিলেই বা কি,.দোঁষ হয় । 

ক। বস্তিকার্যের পরেই নস্য দিতে হয়| 

কিন্তু এখানে বোঝাচ্ছে যে, যে দিন বস্তি 

দেওয়া হবে, সেইদিন নস্য প্রয়োগ করবে না। 

বস্তি প্রয়োগের রোগী সবল হ'লে নস্য প্রয়োগ 

কগরতে হয়। আর এক ঢোক জল খাওয়া 

যে বল্লেন, ওটা এক তুল ন্যায় অগ্রাহা। 

অর্থাৎ একটী তুল খেলে যেমন সে আহাব 
ক'রেছে এ কথা বলা যায় না সেইরূপ একটু 

আধটু জল থেলে, সে জল খেয়েছে ও কথ! বল! 

যায় না। 
ডাঃ। আমুর্বেদ পড়তে হ'লে দর্শনশাস্ত্র 

জানার দরকার দেখছি । এখন কি নিয়মে 

নস্য প্রয়োগ করতে হয় বলুন । 

ক। মলমূত্র পরিত্যাগ এবং মুখধৌতাদি 
করে বস্তকে ন্নেহ-মালিষ ক'রে ও সেঁক দিয়ে 

রোগীকে বায়ু প্রবাহহীন স্থালে শয়ন করাতে 

হ'বে। তার পর. কগ্ঠার উদ্ধদ্দেশে পুনরায় 

দেঁক দিয়ে প1 কিঞ্চিং উর্ধে এবং মাথ! কিছু 

নীচু কৰে রাখতে হবে। তারপর গরম জলের 

০ শপ পপ শি শি শপ সপে পিপিপি শক | পপ শপ টপ উপ সপ শপ 

বাম্প দ্বারা নস্য উত্তপ্ত ক'রে এক নাসাপুট 

রুদ্ধ রেখে অন্ত নাস! পুটে নল বা তুলি দ্বারা 

নস্য প্রয়োগ ক'রবে। পরে সেই নাসাপুট 

রুদ্ধ করে অন্ত নাসায় প্রয়োগ ক'রবে। তার 

পর রোগীর পদতল, স্বন্ধ, হস্ত ও কর্ণ মর্দন 

ক'রবে। রোগী নাক দিয়ে উদ্ধশ্বাসে নদ্য 

টেনে মুখ দিয়ে বার ক'রে ফেলবে । যতক্ষণ 

সমস্ত উষধ বেরিয়৷ না যায়, ততক্ষণ এইরূপ 

ক'রতে হ'বে। এইরূপ ভাবে ছুই তিনবার 
নস্য প্ররোগ করতে হয়। 

নস্য অসম্যক প্রয়োগের ফলে যদি রোগী 

মুচ্ছ। বায়, তাহলে মস্তক বাদ দিয়ে শরীরে 

শীতল জল সেচন করবে। 
ডাঃ। নস্য কি নিত্য প্রয়োগ করতে 

হয়? আন কতদিনই বা প্রয়োগ করা উচিত? 

ক। ন্নৈহিক নস্য প্রত তৃতীয় দিবসে 

অর্থাৎ একদিন অন্তর প্রয়োগ করতে হয়। 

এইবপে সাত দিন পর্যান্ত প্ররোগ করা যেতে 

পারে। আবার শিবোবিরেচনও একদিন 

অন্তর প্রয়োগ করতে হয়। একদিন ন্নেহ 

নস্য তা'র পর দিন শিরোবিরেচন নস্য এইরূপ 

ভাবে প্রয়োগ করতে হয়। আবার অবস্থা 

ভেদে দুদিন অন্তরুও প্রয়োগ ক'রতে হয়। 

ডাঃ। আচ্ছ! পূর্ব বলা হয়েছে যে, এই- 

রূপ ব্যক্তিকে স্ৈহিক নস্য এবং এইরূপ 
ব্যক্তিকে শিরোবিরেচন প্রয়েগ করবে; কিন্ত 

এখন বল্চছছন যে, ছুই রূপ করতে হবে । 

ক। সেটা অবস্থার উপর নির্ভব করে। 

আবশ্বক না হ'লে ছু'রকম দেবার প্রয়োজন 

নেই। কিন্তু আবশ্তক ছলে হুরকমও দেওয়। 

যায়। এই মনে করুন, মস্তক অতি ন্গিগ্ধ হলে 

বিরেচন নস্য প্রয়োগ ক'রতে হয় । আবার 

শিরোবিরেচনে মস্তক শৃহ্য, রুক্ষ ও হর্বল হ'পে 
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স্গৈহিক নস্য প্রয়োগ করতে হয় । 

ডাঃ। আচ্ছা নসা প্রয়োগের পর কি 

করতে হয় বলুন? 

ক। নস্য প্রয়োগের পর রোগীর মস্তকে 

পুনরায় স্বেদ প্রদান ক'রতে হয়। তারপর 

নদ্য স্নেহ বার করে ফেলবার জন্যে রোগী 

বার বার প্লেম্মার সহিত নেহ আকর্ষণ ক'রে 

নাক ঝেড়ে ফেলবে। শিরোবিরেচনের পর 

মস্তক শুন্য হয়ে যায়। রোগী এই অবস্থায় যে 

দোষ প্রকোপক খাগ্ত আহার করে, যাহা! সেই 

দোষ কুপিত হয়ে মস্তক আশ্রয় ক'রে বহু রোগ 

উৎপন্ন করতে পারে। এই জন্য শিরেো 

বিরেচনের পর স্ুপথ্য সেবন কর কর্রব্য। 

শিরোবিরেছন প্রয়োগ করবার সময় ন্লেহ যেন 

চক্ষুতে না পড়ে, এরূপ ভাবে প্রয়োগ করতে 

হয়,আর চক্ষু বস্ত্র বারা আচ্ছাদিত কর! ভাল। 

ডাঃ। আচ্ছ! নস্যের অযোগ অতিযোগ 

হলে কে হয়? 

ক। সম্যক যোগ হলে মস্তুকের লঘ্ুতা, 

সুনিদ্রা, সুখ জাগরণ ; রোগের উপশম, ইন্দ্রিয় 

সমুহের বিশুদ্ধি এবং মনের সুখ এই সকল 
লক্ষণ প্রকাশ পায়। মস্তক অতিশ্নিগ্ধ হ'লে 

মস্তকের গুরুতা ও ইন্ছ্রিয়ের বিভ্রম এই 

সকল উপপর্গ ঘটে। আর অসম্যক যোগ 

হ'লে ইন্দ্রিযগণের বিগুণতা, রুক্ষতা ও 

রোগের অপশম হয়। মস্তক অতিন্নিপ্ধ হলে 

রুক্ষ ক্রিয়া করতে হয়, আর অসমাক প্রয়োগ 

হ'লে পুনর্ধার আবশ্তক মত ্রপ্য প্রয়োগ 

করতে হয়। 

ডাঃ। এইবার ধুম পানের বিষয় বলুন । 
ক। ধুম পীচ প্রকার, যথা প্রায়োগিকঃ 

শ্নৈিহিক, বৈরেচনিক, কাসহর ও বামন। 

'মতাস্তরে প্রায়োগিক, শ্বৈিহিক ও বৈরেচনিক 

ভেদে ধুম তিন প্রকার বলা হয়েছে। 

৩৪৯ 

এই 

মতে কাসহর ধুম প্রায়োগিকের এবং বামনধুম 

বৈরেচনিকের অন্তভূক্তি। 

প্রায়োগিক ধুম নিত্য ব্যবহাধ্য। এই 
ধূমপানের প্রথা পুর্বে যে প্রচলিত ছিল, সেট! 

কাদস্বরী প্রভৃতি গ্রন্থপাঠ ক'রূলে জানা যায়। 

এলাচ; গন্ধতৃণ, দারুচিনি, বালা, ধূনা। অগুরু, 

কুস্থমে প্রতি দ্রব্য উত্তমরূপে বেটে একটী বার 

অঙ্গুলি প্রমাণ শরকাণ্ড আট অঙ্গুলি রেশমী 
কাপড় জড়িয়ে তার ওপর লেপ দেবে। 

লেপ যবের ন্যায় মধ্যে স্থল এবং অন্ুষ্ঠ প্রমাণ 
মোটা হওয়া উচিত। লেপ শুষ্ক হলে শরকাগ্ড 

বারকরে নিয়ে সেই বর্তির ধুম পান করাকে 

প্রায়োগিক বলে। আর বহেড়ায় মজ্জা, মোম 

ধূনা প্রভৃতি দ্রব্যের সহিত ঘ্বতাতি ন্নেহ মিশ্রিত 

ক'রে বর্তি প্রস্তুত ক'রলে তাকে ন্নেহম ধৃম 
বলে। আপাং, সজিনা বীজ, পিপুল প্রভৃতি 

শিরোবিরেচক দ্রব্যের ছারা বর্তি প্রস্তুত 

ক'রে ধূমপান ক*রলে তাকে বৈরেচন ধূম বলা 
যায়। বুহতী, কণ্টকারী, হিং, 'কাকড়াশৃঙী 

প্রভৃতি দ্রবা ছার! বর্তি গ্রস্ত করে ধুমপান 
করলে তাকে কাসম্ব ধূম বলে। আর পশুর 

খুব, শিং, কাঁকড়ার খোল, শুফ মাংস প্রভৃতির 

দ্বার! বর্তি প্রস্তুত করলে তাকে বামন অর্থাৎ 

বমনকারক ধুম বলে। 

ডাঃ। ধুমপান করতে হয় কিকরে? 

ক। 'পাইপ চাই, তবে পাইপটি একটু 

দীর্ঘ। প্রায়োগিক ধূমপানের নল দেড় হাত, 

ন্ৈহিক ধূমপানের নল বত্রিশ আস্কুল,বৈরেচনিক 

ধূমপানের নল যোৌল আঙ্গুল এবং বামন ধুম 
পানের নল দশ আঙ্গুল হওয়া উচিত। ন্বণ, 
রৌপ্য তাত প্রভৃতি ষে সকল ভ্রব্য দিয়ে 
বস্তির নল প্রস্তত করবার কথা বলা হয়েছে, 
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ধূমপানের নলও সেই সমস্ত দ্রব্য দিয়ে প্রস্তত | না করে বরাবর সোজা চলে যাবে" 
কপ্রতে হয়। নলেব অগ্রভাগে একটা কুলের 
জাটি যেতে পারে, এমন ছিদ্রযু্ত হবে, আর 

গোড়ার দিকে অস্ুষ্ঠ প্রবেশ যোগ্য ছিদ্র 
থাকবে । নলটা খজু অথচ ব্রিভঙ্গ হবে। 

ডাঃ। খু অথচ ত্রিভঙ্গ কি? 
ক। খজু কিনাসোজ! --আর ত্রিভঙ্গ কি 

না-তিন জায়গায় বাঁকা, যেমন ত্রিভঙ্গ মুরারি, 

অর্থাৎ নলের গঠন শ্রীকৃষ্ণের মত হবে। 

ডাঃ। হেয়ালি ছাড়ন মশায়, খু অথচ 

ত্রিভঙ্গ কি_ সেটা! স্পষ্ট করে বলুন। 
ক। স্পষ্ট করে বলতে পারছিনে বলেই 

এই হেয়ালী ধরেছি। যদ্দি অপর লোক হ'ত 
তা”্হলে যা হয় ক'রে বুঝিয়ে দিতাম। কিন্তু 

ডাঃ। যাক মোটামুটি এক রকম 
বোঝা গেল, এখন ধূমপান করবার নিয়ম কি 

বলুন। 
ক। রোগী প্রসন্নচিতত এবং সাবধান হয়ে 

নীচু দিকে দৃষ্টি সম্বন্ধ রেখে স্বচ্ছন্দভাবে 
উপবেশন ক'রে ধূমপান করবে। নেহাক্ত 
বর্তির অগ্রভাগে আগুন ধরিয়ে নলের ছিদ্রের 
মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়ে ধূমপান করতে হয়। 
প্রথম মুখ দিয়ে ধূমপান করে পরে নাক দিয়া 

পাঁন করতে হয়। মুখ দিয়ে এবং নাক দিয়ে 

ধূমপান করে যথাক্রমে মুখ ও নাক দিয়েই 

ধূম পরিত্যাগ করা উচিত। মুখ দিয়ে ধুম- 
পান কবে কদাচ নাক দিয়ে পরিত্যাগ করা 

সত্য কথা বলতে হলে নিজেই যখন বুঝিনে | উচিত নয়। কারণ তাতে দৃষ্টিশক্তির হানি 

তখন বোঁধাব কি । অবশ্য আমি এই সত্য | হয়ে থাকে । প্রায়োগিক ধূম নাসিক] দ্বারা, 

কথা বললাম ঝলে অনেক লম্ঘপাটপটাবৃত 

কবিরাজ আমাকে গালি দেবেন এবং তাহাদের ূ 

মতে এই ঠুহজবোধ্য কথাটা আমি বুঝতে 

পারিনি কলে আমায় লম্বকর্ণ বলে উপাধি৪ 

দিতে পারেন। আজকালকার দ্রিনে এই | 

রকঙ্গই ঘটেছে। যে যত মূর্খ, তাৰ তত 
আস্ফালন বেশী। এই ফরফরায়মান সফরী- 

দের জ্বালায় অস্থির হ'তে হয়েছে । আপনার 

কাছে একটা সত্য কথা বলে যতই গালা- 

গালি খাই না কে*্ন, কিন্ত একটা আত্ম 

প্রসাদ জন্মেছে । ) 

কথাট। একটু স্পষ্ট করে আপনাকে বলছি, 

মূলে আছে “ধু ত্রিকোষ ফলিতং” অর্থাৎ নলটা 
তামাক খাবার পাইপে যেমন কোষ থাঁকে, 
সেই রকম তিনটে কোষ থাকবে। কিন্ত 
সবটা থন্ু যদি হয়, তবে তিনটে কোষ 
থাকার সার্থকন্ত। কি? ধূমতো কোষে প্রবেশ 

ন্নেহস ধূম মুখ ও নাসিকা দ্বারা বৈরেচন ধুম 
নাসিকা এবং কাসত্ব ও বামনীয় ধূম মুখ দিয়ে 
পান করাই বিধি। আবার বক্ষ ও কগত রোগে 

মুখ দ্বারা এবং মস্তক, নাসিক! ও চক্ষুগত রোগে 

নাসিক! দ্বার! ধূমপান কর! উচিত। প্রায়োগিক 

ধূমপানের বস্তি থেকে শরকাণ্ড ঘুচলে রৌদ্র 
ও বাধু প্রবাহ হীন স্থানে শুষ্ক করতে হয়। 

তারপর আগুন ধরিয়ে নলে বমিয়ে ধূমপান 
করতে হয়। ম্নেহস এবং বৈরেচন ধূমপানের 
এইকপ নিয়ম । আরকাসপ্প ও বামনীয় ধুম 
পান করতে হলে একথানি শরায় কাঠ কয়লার 

নিম আগুঙগ রেখে তাইতে বর্তি দিতে হকে। 

সেই শরার ওপর আর এক ছিদ্রযুক্ত শরা 

ঢাকা দিয়ে সেই ছিদ্রমুখে নল সংলগ্ন করে 

ধূমপান করতে হবে। যতদিন শরীর নির্দোষ 
ন1 হয়, তত দিন ধূমপান করা উচিত। 

ডাঃ। ধুম কি বখন তখন পান করা যায় 
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পপ এ পিএ | আপ পপ ও ওপর 

না নির্দিষ্ট সময় আছে | 
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ঃ। ধূম কি সকলেই পান করতে 
ক। সময় নির্দিষ্ট আছে বৈকি। মৃত্র | পারে। ” এন 

ত্াগ, মলত্যাগ, হাচি শোষ, এবং মৈথুনের 

পরে স্নেহ ধুম, স্বেদ, বমন ও দিবানিদ্রার পর 
বিরেচন ধূম দন্ত গ্রাক্ষালন নস্য গ্রহণ, স্নান, 

ভোজন ও শস্ত্রকার্য্যের পর প্রায়োগিক ধূম 

পান করা! উচিত। 
ডাঃ। আছ্ছ! ন্নানের পর বিরেচন ধূম 

আবার প্রায়োগিক ধুম ছুই পাঁন করবার কথা 

বলা হল কেন? 

ক।'ন্নানের পর ছুই রকমই পান 
কর। যেতে পারে । 

ডাঃ। অন্ত সময়ে ধূমপান করলে কি 

দোষ হয়? 

ক। অকালে ধূমপান করলে ভ্রম, মুচ্ছ? 
শিরোরোগ এবং কর্ণ ও জিহ্বা প্রভৃতির 

অনিষ্ট হয়ে থাকে । 

ক। না, শোক পরিশ্রম, ভয়, ক্রোধ, 

উষ্ণতা, বিষ, রক্তপিত্ব, মদরোগ, মুচ্ছ?, দহ, 

পিপাসা, পা্ুরোগ, তালুশোষ, ঝমি, মস্তকে 

আঘাত, উদগার, উপবাস, তিমির চক্ষু 

রোগ বিশেষ) মেহ, উদরাঁখ্যান ও উর্ধগতবাত 
রোগাক্রান্ত এবং বালক বুদ্ধ দুর্বল, যাহাদের 

বিরেচন প্রয়োগ করা হইয়াছে, যে ব্যক্তি 

রাত্রি জাগরণ করিক্নাছে, গর্ভিণী রুক্ষ ক্ষীণ, 

যাহার বক্ষস্থলে ক্ষত হইয়াছে, যে ব্যক্তি 

মধু দ্বৃত দধি ছুগ্ধ মৎস্য মদ্য ও বাড 

প্রচুর পরিমাণে পান করিয়াছে এবং যে ব্যক্তি 

অল্প কফ বিশিষ্ট তাহাদের পক্ষে ধূম পান 

নিষিদ্ধ। 

-. (ক্রমশঃ) 

বাঙ্গালার যন্ষন 1 

বঙ্গদেশে বন্ধা রোগ যেরূপ প্রবল হইস্কা 

উঠিক়াছে তাহাতে এ সম্বন্ধে বিশেষ আলো- 
চনা আবশ্যক । বগ্দার অপর' নাম ক্ষয় 

রোগ। রোগ মাত্রেই ক্ষ কিন্তু য্মায় অতি 
শী দেছের ক্ষয় করিয়! থাকে বলিয়া ইহার 

সাধারণ নাম ক্ষয় ।-*ষে শ্রেণীর যক্ষা অতি 

মারাস্মক, উহার নাম রাঁজধক্্া, রাজযস্! হইলে 

মান্য হাজারদিন অর্থাৎ মোটের উপর 

তিন বংসরের অধিক বাচেনা। রাজযঙ্। ও 

সাধারণ যক্ষায় তফাৎ অনেক, রাজবক্মার ক্ষয়- 

কারী শক্তি যত অধিক, তেমন অপর ফক্ষার 

নহে। উহা! অন্নাধিক পরিমাণে সংক্রামক, 
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তাই মানুষ মাত্রেই উস্বাকে ভয় করিয়! থাকে। 
রক্ত বমন ও জর ইহার প্রধান ও সাধারণ 

লক্ষণ, তবে রক্ত বমন হইলেই যে ক্ষয় হইবে 
এমন কোন কথাই বলা যায়ন! বাঙ্গাপী 

অর চিন্তায় জর্জরীত, প্রফুল্ল চিত্ততা বাঙ্গালীর 

নাই, তাই ধক্ষা বাঙ্গালায় এত বিস্তৃতি হইয়া 

পড়িয়াছে। সর্বদা কদর্য স্থানে বাস, 

কদর্যাহার প্রভৃতি দ্বারাই যক্ষা রোগের 

উৎপত্তি হয়। কখন কখন ম্যালেরিয়া জবর 

হইতে ক্র উৎপত্তি হইতে দেখা যায়। কাস 

সংযুক্ত অল্প অল্প জরই বক্মার মূল চিনিবার 
উপায়। যাহারা অত্যধিক মৈথুনাশক্ত ঠাহা- 

দেরই যক্ষ্মরোগ হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক । 

যক্া রৌগীর দিবা নিদ্রা বর্জনীয়। নিত্য 
মুক্তবাধু নেবন ও সহ মত প্রাতঃন্রমণ ও 

সান্ধ্যবাধূু সেবন কর্তৃব্য। রাত্রে আবদ্ধ গৃহে 

না! থাকিয়া জানালা খুলি সুবাতাস সেবনের 

ব্যবস্থা করিতে হইবে । যাহার! উন্মুক্ত স্থানে 

থাকিয়া মুক্তবায়ু সর্বদা সেবন করে, তাহাদের 

দিকে ষক্মা আর ঘেসিতে পারে না । 

অনেক সময় দেখা যায়, কোন উপদ্রব 

ন। থাকিলেও ব্্ারোগী ক্রমে শীর্ণ হইতে 

থাকে ' বক্ারোগ কতিপয় বংসরের মধ্যে 

ছড়াইয়া পড়িয়াছে। খষি প্রণীত নিয়মাদি 

রক্ষা না করিয়া আমর! হীনবল হইতেছি, 

তাহার উপর উদরান্নের সংস্থানের জন্য 

আমাদের প্রাণাস্ত পরিশ্রম ও যথোপযুক্ত 

আহারের অভাব বাঙ্গালার যক্ষারোগ বৃদ্ধির 

প্রধান কারণ। বকা সংক্রামক ব্যাধি বলিয়া 

লোকে ইহাকে বড় ভয় করে। 

যগ্মা রোগের আক্রষণ হইতে আত্মরা 
করিতে হইলে মৈথুন সম্বন্ধে সতর্কতীবলগ্বন 

ৰা তাহাকে বর্জন কর একান্ত আবশ্াক । 

পপ শপ | পা চি শস্ি 

যাহারা এবিষয়ে অসতর্ক, তাহারাই মৃত্যুকে 

অকালে ডাকিয়া আনে। বালকগণের ও অতি 

বৃদ্ধের প্রায় এই রোগ হইতে দেখা যায় 

না। বক্ধীরোগীদিগের কাম বাসনার উদ্রেক 

অত্যধিক হইয়া থাকে । এবং সেই প্রবৃত্তি 
চরিতার্থ করিবার সুযোগ সে সর্বদাই খু'জিতে 
থাকে । কেবল তাহাই নহে, অন্তান্ত কুপথ্য 

গ্রহণের জন্তও সে অতি মাত্রায় ব্যগ্র হইয়া 
পড়ে। এই সকল বিষয়ে কেহ হিতোপদেশ 

দি*ল সে তাহার কথা অগ্রাহ করিতে ব্যস্ত হয়। 

যা রোগীর অন্তান্ত নিয়ম প্রতিপালনেব 
মত দিবানিদ্রা! ও রাত্রিজাগরণ বর্জনীয় । 
কুপথ্যত্যাগ করিন্না অতিজনভায় বা এক স্থলে 

বহু লেক একত্রে শয়ন করিবে না। বহু জন 

নিংশ্বাসে গৃহের শুদ্ধ বাঁদুও দূবিত হইয়া পড়ে। 

প্রত্যহ কোষ্টশুদ্ধিব ব্যবস্থা করা নিতান্ত 

প্রয়োজন । সর্দা ননকে প্রফুল্ল রাখিতে 

হইবে। স্ত্রী বা মৈথুন বিবয়ে সর্ব প্রকার চিন্তা 

হইতে দূরে থাকিবে । কলহ ও ক্রোধ বজ্জন 

করিবে । শোক দ্বাব! চিত্ত চাঞ্চল্য জন্মাইবেনা, 
অনি আহার বা অনাহার করিবে না । সর্বদ] 

সিড়ি ভায়া দ্বিভল ও [ত্রতলে যাতায়াত 

সর্ধথা পরিতাগ করিবে। শীত বা রৌদ্র 

লাগাইবেনা» দুধিত মৎস্য মাংস ভোজন ও 

অতি মসলা! সংঘুক্ত দুষ্পাচ্য ব্যঞ্জনাহার এবং 

অধিক লঙ্ক। পেয়াজ রসুন ভক্ষন বর্জন করিতে 

হইবে, গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া পান কর! 

কর্তব্য । সর্বদা পরিফার পরিচ্ছন্ন থাক1 এই 
রোগের একট! প্রতিষেধক ব্যবস্থা, ভাজা 

পোড়।, প্রব্যাহার নিবিদ্ধ। ২৫ হইতে ৫* 

বৎসর বয়স্ক ব্যক্তিগথেরই এই রোগে আক্রান্ত 
হইবার সম্ভাবনা বেশী। ৩* বৎসর বয়স 

পথ্যস্ত রোগীই অনেক দ্নেখা যায়, 



ওয় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ] বাঙ্গালার যন্ষম। | ৩৪৫ 
-সীস্পীসপিপ বসা চা পি সপ এ পপ পপ সাপ | পিপি পিপল শীতল আদার পিস 

বর্ধাকালে এই রোগ বেশী হইয়া থাকে । | দুর্বল হইতে দেখা যায়। ষক্মারোগীর 

যাহাদের পুরাতন রোগ তাহারা ও বর্ধাকালে | শ্বাস .প্রশ্বাসে যস্মার বীজাণু বিচরণ করে, 

বেশী ভূগিয়৷ থাকে । বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে | অধিকস্ত যক্ারোগীর শুক্র শোণিতে ও যক্ষা 
ইহার যাপ্যাবস্থা। শীতকালেও ইহার আক্রমণ | বীজাগু দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল যে 

কিছু কম। প্রাতরুখান দেহকে রোগ মুক্ত- | পুরুষেরই যক্ষা হয় এমন নয়, স্্রীলোকদিগের 
করে, ষক্কারে।গে প্রাতরুখন অবশ্ত কর্তব্য, | মধ্যেও বহুতর যক্মারোগী দেখিতে পাওয়। 

প্রাত ভ্রমণও উত্তম ব্যবস্থা, প্রাতে ও সন্ধ্যায়: যায়। শ্রীলোকদিগের মধ্যে যাহাদের জরারু 
মুক্ত বায়ু সেবন বড় স্থপথ্য, হিমালয় প্রদেশে ! দূষিত ও যাশারা প্রদবাদি রোগে পীড়িত, 

ধরণহর নামক স্থানে গভরমেণ্ট যস্্ারোগীর বাস । তাহারা! অতি সহজেই যঙ্ষণরোগ কর্তৃক 

স্থান নির্দেশ করিয়া সেখানে একটা যক্ষা | আক্রান্ত হইতে পারে। তাহাদের স্তন্ত হুগ্ধ 
আশ্রম করিয়াছেন, আর সংপ্রতি কলিকাতা ৷ পান করিয়া তাহাদের শিশুগণও যক্ারোগ 

মেডিকেল কলেজে ও গভরমেণ্ট একটী যক্ষা । গ্রস্ত হইতে পারে। তবে বাল্যকালে উহাদের 

চিকিৎদালয় নিন্মান করিয়াছেন,উহা অতি উচ্চ, , রোগ প্রকাশ পায় না, উপযুক্ত বয়স হইলে 

অতি উচ্চস্থানে বিশুদ্ধ বাতাস পাওয়া যায়, | প্রকাঁশ হইয়া পড়ে এবং কিছুকাল তাহা! যাপ্য 

বিশুদ্ধ বারু সেবন করিয়া রোগী প্রফুল্ল |! হইয়। থাকে । 

চিন্ত হয়। কলিকাতা কলের ধুম চিমণী। আমুর্বেদশাস্ত্রে যগ্ারোগ চিকিৎসা 
দিয়া উপরে উঠিয়া যাঁয় সত্য, কিন্তু সে ধূম | অনেক প্রকার প্রণালী আছে। পুর্রাকালে 

উপরের দিকে বেশী উঠিতে না পারিয়া | আমাদের দেশে এখনকার মত যক্ার প্রাহ্ভাব 

কিছু বিশুদ্ধ হইয়া নীচেই নামিয়া আসে। | না থাকিলেও দূরদর্শী খধষিগণ এই রোগের 
মন্দের ভাল বলিতে হইবে। অগ্নত্তাপ, | সর্ধপ্রকারে আলোচনা করিয়াছিলেন। অধুণ! 

ধূমসেবা-_বক্গারোগীর পক্ষে অতি নিষিদ্ধ। ! ইউরোপীয় ডাক্তারগণ যক্ারোগ সম্বন্ধ 

পল্লীতে পল্লাতে যক্ারোগী দৃষ্ট হয়, গ্তরাং ৰ নানাপ্রকার আলোচনা করিতেছেন। তাহারা 

যাহারা যক্মারোগী দেবিবেন, তাহারা যেন প্রত্যক্ষভাবে যে সকল বিষয় লক্ষ্য করিতেছেন, 

যস্মারোগীকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া তাহার | তাহার আলোচনা ভালই হইতেছে। শীত- 

আযুবুদ্ধির সহায়তা করেন। এবং যাহাতে | প্রধান দেশেও যক্মারোগ যথেষ্ট পরিমাণে 

সেই স্থানে আর যক্ষারোগ বৃদ্ধি হইতে না | হইয়া খাকে। তবে মরুময় প্রদেশে যক্ষা" 

পারে, তাহারও উপায় করেন। রোগ ছুই রকম হইয়া থাকে। একটা দৃষ্টান্ত 

বংশান্ক্রমে যক্মারোগ সংক্রমিত হইতে দেখা ; দারা দেখাইতেছি--একদা আমি রোগাক্রান্ত 

ষায়, তাই অনেকে যক্মারোগার পুত্র কন্তার ূ হইয়া চিকিৎসারজন্য কলিকাতা যাইতেছিপাম, 

সহিত নিজ পুত্র কণ্তার বিবাহ দিতে ইতস্ততঃ | আমার মুখ ধিয়া অধিক লাল! পড়িত, আমি 

করিয়া থাকেন। যাহার। যক্ারোগীর শুশ্বযা 1" আমার পুত্রকে লইয়া খিতীন্ন শ্রেণীর গাড়ীতে 

কবে, তাহারাও এই রোগাক্রান্ত হইতে পারে। | উঠিয়াছি, ছইদিন গাড়ীতে থাকিয়। কলিকাতায় 

যক্ষারোগীর পুত্রকন্তাগণকেও সাধারণতঃ | পহুছিব, মধ্যম শ্রেণী ও তৃতী্ব শ্রেণীতে আমার 

জ্যে্ট-_৪ 



৩৪৬ 

সার পপর 

অপর সঙ্গী লোক রহিয়াছে। কোন এক 

ংসনে গাড়ী বদল হইল-_রাত্রি তখন দ্লটা। 
এই সময় একদল মাড়োয়ারি ধনী সেই গাড়ীতে 

উঠিবেন, তীহার। কলিকাতার যাত্রী, তাহার! 
গাড়ীতে উাঠরা! কহিলেন “বাবু তোমরা ক্যা- 

ছয়া।” আমি বলিলাম “জরবি হ্যায়, লহ্বি 

গিড়তা | তাহারা সমস্বরে বলিয়৷ উঠিলেন__ 
ক্যা বাবু, বখহ্যায়।' আমি কহিলাম “হা! যখ 

হ্যায় । তাহারা “বাপরে যখ.।* বলিয়া অন্ত 

কোন গাড়ীতে চলিয়! গেলেন ! আমার গাড়ীতে 

একজন রাজভ্রাতা ও একটা তীহার একজন 

উচ্চ সহকারী ছিলেন, তাহাগ! উভয়েই আমার 

পূর্ব পরিচিত। তাহারা লিজ্ঞাসপা করিলেন 

“কেন আপনার বকা হইয়াছে বলিলেন ?” আমি 

আয়ুব্বেদ-_জ্যেক্ঠ, ১৩২৬। [৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 
সনি 

বণিলাম “এই দেখুননা, ইহারা এ গাড়ীতে 

উঠিলে কথাবার্তী কহিয়া রাত্রি ভোর 
করিয়া দিত, আমিতো পীড়িতই,আপনারা পর্য্যন্ত 

ঘুমাইতে পায়িতেন না” রাজপুতানা প্রভৃতি 
মকময় প্রদেশে বক্ষারোগ নাই বলিলেই হয়, 
তাই ইহারা যঙ্গারোগকে যত ভয় করে, তত 

আর কোন রোগকে ভয় করে না। যক্মারোগ 

সম্বন্ধে সতর্ক থাকা সকলেরই সর্বাতোভাৰে 

কর্তব্য। যক্মারোগকে বঙ্গদেশ হইতে 
তাড়াইতে না পারিলে বাঙ্গালীর আর রক্ষা 

নাই, সেই জন্য দেশের চিস্তাশীল বাঙ্গালীগণ 

এই রোগের হস্ত হইতে যাহাতে বাঙ্গালা দেশ 

রক্ষা পাইতে পারে--তাহার জন্য চেষ্টাশীল 

হউন, ইহাই মামার বক্তব্য। 

জ্রীরাজেন্দ্রকুমার শান্ত, বিদ্যাভূষণ।। 
এমু, আর, এ, এস । 

আযুর্বেদে ওলাউঠা। 
78০ ইঁ 

[ চিকিৎসিত বোগীর বিবরণ । ] 

( পূর্ববানুবৃ্তি ) 

চিত্রকাদি গুড়িটি আযুর্বেদীয় গ্রন্থে লিখিত 

থাকিলেও আমি সাধারণের সুবিধার জন্চ 

উহার ফর্দটি এইস্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছি। 
চিতামূল, পিঁপুলমূল, যবক্ষার, সাচিক্ষার, 

পঞ্চলবণ, শুঠ, পি'পুল, মরিচ, হিং, বনযমানী 

ও চৈ-_এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের চুর্ণ 
সমভাগে লইয়া গোড়া লেবুর রূসে বাটিয়া ছুই, 
আনা পরিমিত গুড়িকা প্রস্তুত করিতে হয়। 
অমনজনিত অতিসারে- ইহা অব্যর্থ ওষধ। 

আর একটি রোগীর পরিচয় দিই। সেটি 
পুরুষ, বয়সু ৩০ । সেটির জন্য যখন আমার 
ডাক পড়ে, তখন তাহার অবস্থা আরও সাজ্বা- 

তিক। নাড়ী দেখিলাম-_-নাড়ীর অবস্থা 

খুবই খারাপ, হাতে পায়ে খাল ধরাট! খুবই 
বেশী। খুব অবস্থাপন্ন ঘরের রোগী হইলে-_ 
বোধ হয় রাণাঘাট শুদ্ধ ডাক্তার কবিরাজগণকে 

একত্র করার ব্যবস্থা হইত, কিন্তু রোগীর পিতা! 

মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, তাহার উপর কিছু কৃপণ 



ওষ বর্ষ, ৯ম সংখ্য| ] 

স্বভাবের, আর বোধ হয় আমার উপর 

একটু বিশ্বাসও ছিল--সেইজন্ত আমারই 

হস্তে _একমাত্র পুত্রের জাবন মরণের দায়ীত 

অর্পণ করিয়াছিলেন । 

পরিচয় লইয়! জানিলাম -আহারাদির এমন 

কোনো বিশেষ গোলযোগ ঘটে নাই--যাঁহার 

জন্য তাহার এই ব্যাধি উপস্থিত হইতে পারে। 

তখন স্থির করিলাম--সংক্র'মক স্থানে অব 

স্থিতিই ইহার কারণ । 

ইহার রোগও প্রাতঃকালে আরম্ভ হয়-_ 

' এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ভীষণ অবস্থা হইয়। 

উঠিয়াংছ। 
রাণাঘাটে থাকিতে ওষধ তৈয়ার করাটা 

আমার একটা বিশেষ অভ্যাস ছিল। প্রয়োজন 

থাক আর নাই থাক--সকল অধিকারেরই 

নানাবিধ গঁষধ নিত্য তৈয়ার হইত । এক্ষেত্রে 

চিত্রকাদি গুড়িতে কিছু হইবে না-_বুঝিলাম, 

সেইজন্য এ রোগীকে পবিস্থচিকাবি রসের” 

ব্যবস্থা করিলাম--হাতে পায়ে খাল নিবারণের 

জন্য আগুণের স্বেদ দিয়া মালিশ করার উপ- 

দেশও দিলাম ॥। বমন নিবারণের জন্য পূর্বব 

কথিত রোগিনীকে যেরূপ ধনে, মৌরি, কর্পুর 
ও বড়এলাচ ভিজান জলের ব্যবস্থ। করিয়া- 

ছিলাম, -ইহাঁর জন্যও সেই বাবস্থা করিলাম । 

নাভির চারিদিকে সেই --যায়ফলের প্রলেপ-- 

সকল ব্যবস্থাই রাখিলাম, কিন্ত কিছুই উপকার 

দর্শিলা না, রোগের প্রকোপ উত্তরোত্তর 

বাড়িতে লাগিল । আমি বড়ই বিপন্ন হইলাম । 

তাঁবিলাম--এক্সপ রোগী লইয়া ছর্ণাম কেন 

অপেক্ষা অন্ত চিকিৎসককে ডাকিতে পরামর্শ 

দিই। রোগীর পিতার এক আত্মীয়ের নিকট 

মনের কথা! আভাস ইঙ্গিতে প্রকাশও 

করিলাম। রোগীর পিতা আত্মীয়ের মুখে সে 

আয়ুর্ধ্বেদে ওলাউঠ! ৩৪৭ 

কথা শুনিলেন, কিন্তু তিনি বলিলেন, আমার 

পুনের অবস্থা যাহা হয়, হউক-_-আমি অন্য 

কাহাকেও ডাকিব না_-উ“হারই উপর আমার 
সম্পূর্ণ নির্ভর-_যাহা হয় উহারই হাতে 
হইবে। 

রোগীর পিতার যখন এতটা অুগ্রহ-_ 
তখন আমি অন্ত চিন্ত! ছাড়িয়া দিধ! প্রাণাস্ত 

পরিশ্রমে বোগীর চিকিৎসা করিতে লাগিলাম। 

যখন দেখিলাম দাস্ত কিছুতেই কমিতেছে 

না, তখন অহিকেনঘটিত “কপূর বটা”-_কর্পুব 

ভিজান জলের সহ ১ ঘণ্টা অন্তর ২টি প্রয়োগ 

করিলাম এবং প্রসাব কখাইবার জন্ত 'হিমসাগর 

বা 'পাথব কুচির, পাতা ও “সোরা” একত্রে 

বাটিয়া তলপেটে প্রলেপ দেওয়ার ব্যবস্থা করি- 

লাম। সেবনেব জন্ত “কপ্পূর বটা' ভিন্ন হিমসাগরের 

পাতার রস সহ বজক্ষার ৩ রতি ও মকরধ্বজ 

১রতি-_-একত্র মিশাইয়া তাহাও সেবন করার 

ব্যবস্থা করিলাম। এপ ব্যবস্থার দেখিলাম 

ক্রমশঃ উপকার হইতে লাগিল, সেইজন্য 

ইহার পরিবর্তন না করিয়া ইহাই চালাইতে 

লাগিপাম। ক্রমশঃ রোগী আরোগ্য হইল, 

আমার ভাগ্যে যশ ছিল, আমি অর্থের সহিত 
কিঞ্চিৎ যশোলাভও করিলাম । 

শোধিত হিঙ্কুল (হিঙ্কুল পাতি লেবুব রসে 

উত্তমরূপে মর্দীন করিয়! ৩দিন ৩ রাত্রি ভিজা - 

ইয়া! রাথিলেই শোধিত হয় ) শোধিত অহিফেন 

( অহিফেন ছুদ্ধে ভিজাইয়! শোধন করিতে 

হয়) মুতা, ইন্ত্রযব ( কুড়চির ফলকে ইন্দ্রযৰ 

বলে, ইহা! বেগের দোকানে কিনিতে পাওয়। 

যায়) জায়ফল, সোহাগার খই ও কপুর--এই 

সকল দ্রব্য সমানভাগে লইয়া জলের সহিত 

মর্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটিক। প্রস্তত 

করিলেই কর্পূর বটা প্রস্তুত হয়। বিশ্ুচিকা 
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ভিন্ন প্রবল অভিসার ও গ্রহণী রোগেও ইহ। 

প্রয়োগ করিতে পার! যায়। 

আয়ুেেদ জ্যেষ্ঠ, ১৩২৬। |[ ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা 

আমি আরও কতকগুলি বিস্ুচিকার 

চিকিৎসা করিয়াছিলাম, সমস্ত পরিচয় এ 

জায়ফল, জৈত্রী, খোসাশুদ্ধ ছোট এলাইচ, | প্রবন্ধে লিখিতে গেলে প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়৷ পড়ে, 
খোপাশ্ুদ্ধ বড় এলাইচ, জীরা, মরিচ, যমানী, 
মৌরি ও বাধুনি__গ্রতেছক দ্রব্য আধ তোলা 
পবিমাদ্টে লইয়া ১%০ সিদ্ধির গুঁড়া উহার 

সহিত মিশ্রিত করিতে হয়। তাহাব পর 

আফিঙ ভিজান জলে বায়! কুলের অশটির 
হ্যায় বটাকা করিলেই “বিস্্চিকাি রস” 

প্রশ্থত হইল । আতপ চাঁউল ভিজান জল, জীরা 

ভাঙ্গার গুঁড়া ও মধু কিম্বা জীরা ভিজান জল ও 
মধু দিয়! বিস্ৃচিকায় ইহা প্রয়োগ কবিতে হয়। 

সেইজন্ত সে সব পরিচয় পরে দিব। তবে 
আমার বিশ্বাস, ষদ্দি প্রথম হইতেই বিশ্চিকার 
রোগী পাওয়া যায়--তাহা হইলে আযুর্কেদীয় 

চিকিৎসায় ইহার বিশেষ ফল দর্শিতে পারে-_ 

কিন্তু রোগের নিদান বুঝিয়া ও বিশেষ যত্ব 

লইয়া চিকিৎসা! করা চাই। শুধু চিকিৎসকের 
ব্যবস্থা ওষধ প্রয়োগ করিলে চলিবেনা, 

বাড়ীর লোককেও সেবা সুঞজধার জন্য 

বিশেষ যত্ব লইতে হইবে। 

শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরঞ্জন। 

প্রতিকার 

চপলা! টুকৃট্রকে অধবে বিনলী থেলিয়া 

কমলিনীর নিকট সিয়া বসিল। চপল! 

কমলিনীর সই। সে অনেক দিন শ্বশুর বাড়া 

কাটাইয়াএই সে দিন বাঁপের বাড়ী আসিয়াছে । 

কমলিনী শ্তাম সুন্দরের স্ত্রী। শ্তাম সুন্দরের 
বাড়ী__চপলাদের বাড়ীর অতি নিকটে, তাই 

চপলা ও কমলিনীর মধ্যে ভালবাসাটা বেশ 

গাঢ় হইয়া গিয়াছে। বাড়ী আসিয়া চপলা 

--সইকে দেখিতে আপিয়াছে। কমপলিনীর 

মন আজ তত ভাল নয়, তাই মুখখানি বেন 

দেখে ঢাঁকা। হ্দয়ের যাতনা_মুখমণ্ডল 

দেমন প্রকাশ করে, আমাদের কৃত্রিম ভাষা 
তেমন পারে না। কমলিনীর মুখ আজ বিষাদ 

কালীমায় মাথা দেখিয়। চপগ! এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইল যে, কমলের বিরহ উপস্থিত । 

চপলাপর পক্ষে এরূপ সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক, কারণ 

চপলা যুব৩ী__রং-তামাসা, হাসি-ঠান্টা :ও 

আমোদ আহলাদেই যুবতীগণ অধিক সময় 

অতিবাহিত করে। দেশ-কাল-পাত্র ভেদে ইহা 
তাহাদের পক্ষে নিন্দনীয় নয়। কিন্ত এক্ষেত্রে 

চপলার সিদ্ধান্ত থাটিল না। কমলিনী, 

বিরহ বিধুরা নহে। 

কমল। সই, ভগবান যাঁকে সুখী করেন 
_-সে সকল অবস্থাতেই সুখী--তা”র হঃখের 

আণচড়টী পর্য্যন্ত লাগে না। সই, তুমি বেশ 
আছ,- বেশ আমোদ আহ্নাদে দিনগুলি 
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কাটিয়ে দিচ্ছ। যাই হোক সই, তোমাদের 
দেখেই আমরা স্থুবী। আমাদের কপালে ত 

বিধাতা সুখ লেখেন নি! বুঝি এ জীবন এমনি 
হুঃখেই কাটিয়ে দিতে হবে ! জীবনের গ্রভাতেই 

যখন এমন আধার হল, তখন সারা জীবনই 

বুঝি আধারে কাটাতে হবে! বুঝলে বোন, 

আমার বিরষ বদন কেন? 

চপলা। সই, তুমি যে এমন কবি হ'য়ে 
উঠেছ, তাঁতো আমি জানিনে ! খুব লম্বা চওড়া 

তো ব'লে গেলে আমি যে ওর কিছুই বুঝতে 

পাবলাম না। কবির সঙ্গে থেকে বুঝি কবি 

হ'য়েছ ? তা, আমাকেও তোধাব চ্যালা কর 

না। তবে আর কিছু বুঝতে পারি, ন! পাঁবি, 

তো এই টুকু বুঝলাম যে, আমার কমলকলির 

ভেতর কি একটা পোকা! ঢুকেছে, আর সেই 

পোকাই তার এমন দশা ক'বেছে। সত্যি 

আমার মনটা কেমন ক্রছে-কি হঃয়েছে_ 

ব'লবনা ? 

কমল। আর ভাই! 

কমল একটী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেনিল। বোধ 

হইল-_যেন কত নীবব বেদনা বুকখানাকে 

পোড়াইয়া' ছাই করিয়া, একটা উত্তপ্ত বাষ্প 
হুইরা বাহির হইয়া গেল। কমল উদাস নয়নে 

আকাঁশের দিকে চাহিল। কমলের এইভাৰ 

দেখিয়৷ চপলার প্রাণ উড়িয্না গেল। সে বড়ই 

ব্যস্ত হইয়া পড়িল। সই-এর এ ভাব সে 

কখনে। দেখে নাই। এমন ভাসি ভরা, ঢলঢল 

বিকসিত পদ্ম সদৃশ মুখ-আজ শুকাইয়া ম্লান 
হইয়া গিয়াছে । সথীর মর্ম যাতনা আপন 

হৃদয়ে অনুভব করির়। চপল কাঁদিয়া ফেলিল। 

কমলের নীরব শোকের বাধ ভাঙ্গিয়া গেল-- 

সে সইকে বুকে জড়াইয়৷ ধরিয়া কিছুক্ষণ 
কাদিল। ইহাতে তাহার হৃদয় যেন একট শাস্ত 

প্রতিকার। ৩৪৯ 

হইল। শোকের অংশ ভাগী বদি পাওয় 

যায় যদি কেহ ব্যথার ব্যথী থাকে, তাহা 

, হইলে তাহাতে শোকের কিছু লাঘব হয়। 

কমলেবও তাঁই হইল। 
কিছুক্ষণ পরে কমল বলিল--“চপল, 

আমার কপাল বড়ই মন্দ, প্রভাত হতে ন| 

হ'তে সন্ধ্যা এল। প্রাণের কত সাধ, কত 

আহ্লাদ সবযেন বন্যা জলে ভেসে গেল। 

চপল, ভেবেছিলাম,এ শোক তাপময় সংসাঁরকে 

নন্দন কানন ক'রে তু'নব__আমার স্বপ্ন দিয়ে 

গড়া রাজ্য যে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল! 

আমি কত আশার বুক ভরিয়ে রেখেছিলাম-_ 

আনগার বুক ভেঙ্গে গেল, আশাও চ'লে গেল। 

চপল, এ আমি কি করলাম-_আমি কি কর্ধো ? 

এ যাতনা কার কাছে ব'লবো ?-ধিনি যাতন! 

দিচ্ছেন__তিনিই কেবল জানেন, আর ত কেউ 

জানে না-আর ত কেউ শুনে না। চপল, 

যদি বুকখান! দ্রেখা'বার হত, দেখা'তাম যে, 

এই নীরব বেদনায় আমার বুক খানাকে কতু 

পুড়িয়ে ছাই ক'রে দিচ্ছে! কি হয়েছে জান, 

ও'ব খুব শক্ত অস্ত্র করেছে । সবাই ত 

যক্ষা বলচে। ডাক্তার ব'লচেন (1)0))579) 

থাইসিস্। পয়সাও ত খুব খরচ করা হচ্চে, 

কিছুতেই কিছু হচ্ছেনা । কিছু দিন যায়__ 
আবার হঠাৎ এক ঝলক রক্ত ওঠে। কাল 

আবার রক্ত উঠেছে--থানা, থানা রক্ত । কি 

করি চপল, আমার প্রাণ যে উড়ে যাচ্ছে! 

ভগবান কি আমার ওপর এতই নির্দয় হ'বেন 

_-আমার দিকে কি একটুও মুখ তুলে চাইবেন 

স্? 

চপল1। ভাই, ভগবান দয়া না করলে 
কি আমরা এক বাচতাঁম? তার অসীম 

দয়া। তার দয়ায় সকল প্রাণীই বেঁচে আছে। 
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তার যদি দয়া হয় তো তোমার স্বামীর অস্থুখ 

সেরে 'যা'বে। তুমি কায়মনোবাক্যে তাকে 

ডাক, তার দয়া হ'বে, তোমাৰ চোখের জল 

মুছে যা'বে। তোমার মত নিরীহ প্রাণীকে কষ্ট 

দিয়ে তার কি লাভ? 

কমল। তাই বল ভাই,_তাই বল। 

যেমন করে ডাকৃতে বল--তেমনি কোরে 
ডাকৃবো। শয়নে, স্বপনে মকল সময়েই ত 

তাকে ডাক্ছি। এর জনা যদি আমার প্রাণ 

দিতে হয়__ তাতেও ত আমি কুষ্ঠিত নই! 
চপলা। দেখ ভাই, আমার একটা কথ 

শুনবে? 

কমলা । তা শুনবো না! কেন সই, আমার 

যা'তে উপকারহবে -আমি তাই করবে৷ ? 

_.. চপলা। দেখ, অনেক শক্ত ব্যারাম কবি 
রাজী চিকিৎসায় সারে । আমি একটা ঠিক 

এই রকম ঘটন। জানি । 'আমার শ্বশুর বাড়ীব 

কাছে বোসোদের একটা ছেলের ঠিক এই 

রকমই হ*য়েছিল। ডাক্তাপ দেখানর অভাব 

হুয়নি। তা?রা খুব বড়লোক, পয়সাটা জল 

বৃষ্টির মত খরচ করেছে, কিন্ত কিছুতেই কিছু 
হলনা | তা"র বৌয়ের সঙ্গে আমার আলাপ 

হ'য়েছিল। সে রোন্ব আমাদের বাড়ী আসত 
স্বামীর অন্থথের কথা তুলে কতই যে কাদত-_ 
তা” আরকি বঝ্পব। তা'র চোকের জল 

শুকোতনা। আর বৌটার 'ম্বাযীগতপ্রাণ। 
তা"র স্বামীও তাঁ'কে খুব ভাপবাসত। যখন 

ডাক্তার কিছু করতে পারল না, তখন 
সকলেই কবিরাঞজজ দেখাতে বঝলল। হ্রেশ 

নামজাদা একজন কবিরাঞ্কে আন ভা, 

তিনি দেখতে লাগলেন । তিনি পর পর ভিন্ন 

ভিন্ন ওষুধ দিতে, লাগলেন । ক্রমে ক্রমে তী"র 

শরীর সবল হ'তে লাঁগল 'এবং রক্ত বমিও দিন 
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দিন কমে আসতে লাঁগল। এমনি করে ৩৪ 

মাস ওধুধ খাওয়ার পর রক্ত বমি বন্ধ হয়ে 

গেল। তারপরও একবছর নাগাদ ওষুধ খেয়ে 

ছিল। এখন শুনতে পাই--তা'র অস্থুখ একে- 

বারে সেরে গিয়েছে । এখন কেমন স্থুশ্রী, 

সবল, সুস্থ দেহ হয়েছে। তার জন্ত -_দুইটা 

মুষ্টিযোগ যা দেওয়া ,হ'য়েছিল-_-আমি তা? 

লিখে নিয়েছি। তোমাকে কাল সে কাগজ 

থালা এনে দেবো । ভাই, বেলা! গেল, এখন 

উঠলাম; কাল নিয়ে আসবো । 
কমল । এস তাই, তবে। 

দেখানর বন্দোবস্ত ক'রব। 

পর দিন* কমল শ্বাশুড়ীকে কবিরাজ 
আনিতে শ্বশুরকে বলিতে বলিলেন। শ্বশুর 

সেই দিন হইতে খুব ভাল একজন বৃদ্ধ কবি- 

রাজ নিধুক্ত করিয়াছিলেন। কবিরাজীমতে 

চিকিৎসা চলিতে লাগিগ। 

চপলা যে ছুইটা মুটিষোগ লিখিয়! রাখিয়া 

ছিল, তাহ! আনিয়া দিল। তাহা এই--(১) 

ননীর সহিত মধু ও চিনি একত্র মিশাইয়া 

রোগীকে খাইতে দেওয়া,-অথব। হছুধ ঘি 

ও মধু একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করান, 

ইহাতে শরীর পুষ্ট হয়। (২) পায়রা, হরিণ, 

ছাঁগ বা বানর-_ইহাদের মাংস ভাজিয়। চূর্ণ 

করিয়া ছাগলের ছুধের সহিত খাইলে ক্ষয় 

বেগ ভাল হয়। 

কবিরাজ, আয়ুর্বেদ মতে “ অশ্বগন্ধাদিঃ' 

্রয়োদশাঙ্গম» এবং আর কয়েকটা ব্যবস্থা পর 
পর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। হামসন্দরের 

অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে 

লাগিল। দেখা গেল--অন্তান্য মুষ্টিযোগের 

সহিত চপনার উক্ত ছুইটা মুষ্টিযোগ তিনি 

ব্যবহার করিয়াছেন। এক বৎসর যাবৎ ওঁষধ 

কবিরাজ 
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সেবন করিয়া শ্তামসুন্দর নষ্ট স্বাস্থ্য পুনপ্রাণ্ত 
হইলেন। কমলিনীর হাসি ফুটিল,__কমল 
আবার বিকপসিত হইল। 

রা সঃ চে ষ্ 

কিসে শ্ঠামন্থন্দর নবজীবন লাভ করিল 

-কবিরাজী ওবধে-কি কমলিনীর একাগ্র 

ভগবৎ আরাধনায়--তাহা পাঠকগণ বিচার 

করিবেন। তবে আমাদের খষিকৃত আবু 

ব্বেদ শাস্ত্র এখনো মরে নাই। যদি বল 

এখন কবিরাজী ওষধে আর তেমন কাজ 

হয় না সে দোষ ওষধের নয়। সে দোষ 

কবিরাজের এবং কতক আমাদেরও । 

কবিরাজ মহাশয়ের সকল সময়ে উপযুক্ত 

ওষধ প্রয়োগ করেন না। মধু অভাবে 

গুড় দেন। ইহ! হয় তাহার! গাছ গাছড়া 

চিনেন না, বেদিয়া যাহা আনিকা দেয়. 

৩৫১ 

তাহার উপর নির্ভর করেন, নয় উপযুক্ত পরস! 

পান না বগিয়া মধু অভাবে গুড় দেন। সেই 
জন্তই ওষধ কার্যকরী হয় না। ইহাতে তীহা- 

দের অপধশ ত আছেই, অধিকস্ত লোকের 

মনে আঘুর্কেদ শাস্ত্রের উপর একট! অবিশ্বাস 

জন্মাইয় দেক্স। ইহার এক প্রতিকার আছে, 

যদি* অশ্মদ্দেশীয় ধনী ও রাজ! মহারাঁজগণ 

কবিরাজ রাখিয়া স্বব্যয়ে আযুর্ধেদ মতে যথাযথ 

ভেষজ সংগ্রহ পূর্ববক এবং নিয়মিত এবক্রিয়ায় 
ওঁষধ প্রস্তুত করান, তাহা হইলে আমার বোধ 

হয়, সেই উষধ মৃত ব্যক্তিকে প্রাণ দান করিতে 

পারে। পুজ্যপাদ খধিগ্ণ জগতের হিতের জন্ত 

অকাতর পরিশ্রম করিয়া যে সকল ওষধাদি 

বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহা কি উর্বর 

মস্তিষ্কের লক্ষ্যহীন প্রলাপ! 

প্রীক্ষিতীশ চন্দ্র পাল বি, এ১। 
জেরি হা জিও 

আয়ুর্ধেদের স্বপক্ষে একটী সত্য 

যাহার আদর্শ যাহা, তাহা যে তাহার পক্ষে 

ভাঁল-_এই মহাঁসতযোর একটা প্রকৃষ্ট নিদর্শন 

আঞ্জ পাঠক্দিগের নিকট উপস্থিত রিতেছি। 

এই নিদর্শনটা সম্ভবতঃ পাঠকবর্গের কিঞ্চিৎ 

মনৌযষোগ আকর্ষণ করিবে-_কেননা এটা 

লোকপরস্পরাগত কোন কিন্বদস্তী নহে বা 

কোন আমুর্বেদতক্কের অনুরাগ-প্রন্থত কল্পনাও 

নহে, এটা এই ক্ষুদ্র লেখকের নিজ জীবনে 

প্রমাণিত একটা বাস্তব ঘটন!। 

এবারের সমরজর ব! ইন্ফরু/য়েঞজার কথা 
কাহারও অবিদদিত নাই। আমি গত পুজার 

পে 

ছুটাতে বাড়ী যাইয়া ইংরাজী নবেম্বর মাসের 

মাঝামাঝি দ্বিতীয় বারের ভয়াবহ ও মারাত্মক 

ইন্ফরয়েঞ্ায় আক্রান্ত হই। আক্রান্ত হইয়াই 

এ জীবনের আশা পরিত্যাগ করিলাম । কারণ 

ইতিপূর্বে আমাদের গ্রামে যে কয়েকটা এ 

রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল, তাহারা সকলেই 

কালকবলিত হইয়াছিল। অধিকস্ত আমাদের 

গ্রামে অনেকগুণি হাতুড়ে ডাক্তার বৈদ্যের 

অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা থাঁকিলেও স্থচিকিৎসক 

সম্বন্ধে একরপ নিঃস্ব বলিলেই হয়। শ্রীযুক্ত 

পীর্বতীচরণ রায় নামক স্বনামধন্ত বছ 
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দেশ প্রসিত্ধ অনেক শীস্রাভিজ্ঞ খন্মগ্রাণ ; ইহার চিকিৎসাতেই সন্তষ্ট থাকে। আমাব 
যে কবিরাজ ছিলেন, তিনিও আমাদের অস্ুথ দেখিয়া ইনি যেন কিঞ্চিত চিন্তান্বিত 

ভুর্ভাগ্যবশতঃ বোগে, শোকে, জরাজীর্ণ হইয়া হইলেন ও প্রাণপণে আমাৰ চিকিৎসা করিতে 

কয়েক বতমর যাবৎ ৬কাশী বাসী হই- লাগিপেন। কিন্ত সকলেই জানেন, এবারকাব 

যাছেন। বিশ্ববিগ্ঠালয়েব মার্কামারা ডাক্তার 

এখনও এতবেশী হয় নাই যে, আজকালকাব 

বি, এ এম এর মত তাহার! গ্রামে গ্রামে ভিড় 

করিয়৷ বসিবে। জেলাগুলি চিকিৎসক বিষয়ে 

পূর্বাপেক্ষা অনেক সমৃদ্ধিশালী হইলেও গ্রাম 
গুলি প্রায়শঃই “সহঅমাবাদের হস্তে 

সমর্পিত আছে। এই সমস্ত যমস্বরূপদেব তীব্র 
ওষধাস্ত্র সকল সহা কবিয়া প্রাণ বঙ্ষা পাওয়া 

নিতান্ত ঈখরের অনুগ্রেহেব উপর নিভর 
করে। সত্য বলিতে কি, আমি নিজেই একে- 
বারে স্বদেশে 17080065194 অথচ দস্তবমত 

বিলাতি ভাক্তাবগণকে একটু ভীতি মিশ্রিত 

সম্মানে চক্ষেই দেখিয়া থাকি । ইভাবা গঁষধ 

বা যন্কের বাবহাব না জানিলেও প্রয়োগ কবিতে 

ছাড়েন না! কাজেই সহজ ও মুন্দবভাবে 

চিকিৎসার বে ফলটুকু তাহাও ইহার! দেখা- 
ইতে পারেন না। ইাদের চিকিৎসার সুসাধ্য 

রোগও অনেক সময় ঢঃসাধ্য হইয়া! দাড়ায় । 

অনেক রোগী ষে উধধেব বলেই শীঘ্র শীত 

মুক্তিনার্গে উপস্থিত হয় _-একথা ও একেবাবে 

অমূলক নহে। 
সৌগাগ্যক্রমে চিকিৎসার এই ছুর্দিনেও 

আমাদের গ্রামে অন্ততঃ একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের 

মার্কামারা ডাক্তার ছিলেন। তীহাকেই 

আমার চিকিৎসার জন্য আহ্বান করা হইল। 
ইনি আমার বাল্যবন্ধু । অল্পবয়স্ক হইলেও 

তাক্তারী চিকিৎসা ব্যাপারে ইতিমধ্যেই ইনি 
কিঞ্চিৎ যশস্বী হইয়াছিলেন | আমাদের আশে 
পাশেব প্রায় দশবারোটা গ্রাম সাধাবণতঃ 

| 
পাইয়াছে। 

ইন্ফ্ুয়েঞ্জী--ডাক্তারী ওষধকে দত্তরমত পরাজিত 
করিয়াছে । এই কলিকাতায় এত মহাবিজ্ঞ 

ভাক্তাবগণেব চিকিৎসাধীনে থাকিয়াও চিৎ 

ছই একটী রোগী কোনগতিকে প্রাণে রক্ষা 

এমতাবস্থায় আমার বন্ধু যে 

চিকিৎসায় বিশেষ ফলোদয় করিতে পারেন নাই, 

তাহাতে তাহাকে দোষী করিবার কিছুই নাই। 

তিনি তাহাব শাস্ত্রমত তিক্ততীব্র ওষধাবলী-__ 

সমস্তই আমাকে ব্যবস্থা কবিলেন। এমন 

কি, জব নিবাবণের শেষ চিকিৎসা এক 

তর্ফা কুইনাইন ইন্জেক্সন পর্যন্ত আমার 

উপর দিয়া হইয়া গেল। কিন্তু ডাক্তাবী 

চিটকিৎসাব বনলপ্রয়োগেব মূলে বোধ তম 

একটা ভুল রহিয! গিয়াছে । এ চিকিৎসা 

যদি বুঝিত যে বোগও তত হুর্মশ নহে, 

যে জুলুমের বাধ্য হইবে, তাহা হইলে বোধ 
হয় এচিকিৎসায় অনেক সময় অধিকতর 

ফলোদয় হইত। যাহা হউক বন্ধুববের শত 

চেষ্টা বিফল হইল। ইন্জেক্সনের পরে জরটা 

যেন ক্ষেপিয়। গিবা অধিকতর আক্রোশেৰ 

সহিত নামার ঘাড়ে চাপিযা বদিল এবং রোগ 

নিউমনিয়।র দিকে যাইতে না পারিলেও দ্রুত: 

বেগে টাইফয়েডে আদিরা পৌছিল।--সেই 
কালো কালো গোবর গোলাৰ মত পিত্ৃযুক্ত 

অজভ্র মল নিঃসরণ। কখনও দস্তরমত রক্ত 

ভেদ অথবা অতিদাহযুক্ত বিষমজ্র, মস্তক 
বিরুতি, জিহবা, হস্তাদি অল্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন 

মোটের উপর নিদানোক্ত ইত্যার্দি যাবতীয় 
লক্ষণগুলি পরিক্ষ.ট হইয়া উঠিল। 
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আর কি গেছি। বাড়ীর কথা দূরে 

থাকুক, গ্রামস্থ সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া আক্ষেপ 
করিতে লাঁগিল। বন্ধুবর ডাক্তার আরও কিছু 

দিন চিকিৎসা করিয়া নিতান্ত গর্বিতভাবে 

বাবাকে বলিলেন, “মভাশয়ঃ আমার যথাসাধ্য 

চেষ্টা করিয়াছি, রোগী আমার বিশেষ বন্ধু, 

ইহার প্রাণরক্ষার জন্য আমিও নিতান্ত ব্যস্ত। 
অতএব আপনি একবার জেলাব ভাল একজন 

ডাক্তার দেখান। তাহার মতান্ুযারী আমি 

চিকিৎসা করিতে চাভি। একাকী চিকিৎসা 

করিতে আর আমার সাহস নাই ।” বাবা তাহাই 

করিলেন। বরিশাল হইতে উপ'ধি প্রীপ্ু 

একজন ডাক্তার আহত হইয়া আসিলেন ও 
সনাতন প্রথানুসারে একখানি প্রেসক্রিপ্ন 

লিখিয়া বন্ধুবরকে সাদগ্িক পরাধর্শ দিয়া 

কতক রবুজতথণ্ড আদায় করিয়া" চলিয়! 

গেলেন। 

নৃতন প্রকারে আবার কয়েক দিন চিকিৎসা | 

চলিল, কিন্তু ফল অগ্রিতে দ্বতাহুতিন মতই 

হইল। বন্ধুবর ডাক্তার এবার ভারী চিষ্টিত 

হইয়া বপিলেন_-“আমার বিদ্য। বুদ্ধি শেষ 
হইয়াছে। বরিশালের ডাক্তারের পরামর্শ ও 

কার্যকারী হইল না। এখন সকলে পরামর্শ 
করিয়াকি করিবেন দেখুন, বাবার মাথা 

ঘুরিয়া গেল। তিনি বলিলেন - “শেব চেষ্টা 
একবার করিব, ব্রিশীল একবার লইয়! যাইব, 
তারপর অনৃষ্টে যা, আছে-__হইবে।” প্রথমতঃ 
এই প্রস্তাবে কেহ কেহ আপত্তি করিয়া কহিল, 

-_ রোগী বত্িশ দিন পর্যন্ত ভূগিয়া এত 

দুর্বল হুইয়! গিয়াছে যে, ইহাকে এখন বিশেষ 

নাছাঁচাড়া করা উচিত, নহে ।” কিন্তু পরে 

বাবার নিতান্ত অস্থিরতা দেখিয়া সকলে বরি- 

শাল যাওয়ার মত দিল। 

জ্যৈষ্ঠ--৫ রঃ 
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ররিশাল যাওয়াব সব ঠিক ঠাক-_নৌকা 
প্রস্তুত, সঙ্গে দুইজন স্ত্রীলোক যাইবেন, আর 

যাইবেন আমার বাবা নিজে ও আনার জোষ্ঠ 
ভ্রাতা । এমন সময়ে দৈব আশীর্বাদের মত 

নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে একজন ভাল 

কবিরাজ কার্যগতিকে আমাদের গ্রামে 

আসিয়া উপাস্থত হইলেন। আসিয়াই 
শুনিলেন আনার অত্যন্ত ব্যারাম । চিকিৎসক 

সুলভ কৌতুহলের বশবর্তী হইয়া তিনি আমাকে 
তখনি দেখিতে আদিলেন। প্রায় আধঘণ্টা 

ধবিয়া নাকি আমার নাঁড়ী, জিহনা, চক্ষু, উদর 

ইতাদি পরীক্ষা করিলেন। আমার তখন 

সম্যক জ্ঞান ছিল না, কাঁজেই এ সময়ের কথ! 

আমি বেবপ শুনিগাছি--বলিতেছি। দেখিতে 

দেখিতে তাহার মুখখানি আনন্দে উৎফলল 

হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন--“রোগীকে 

আমি কিছুতেই বরিশাল লইয়া বাইতে দ্বিব 

না। কুইনাইনের অপব্যবস্থরের ফলেই 
এই সর্বনাশ ঘটাইয়ছে। আবার 

কুইনাইনেব জল উদরস্থ হইলে রোগীর 
বাঁচা অসম্ভব তইবে।” বাবাকে বলিলেন-__ 

“ভয় নাই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়, রোশী আরোগ্য 

না হইলে আমি দায়ী। তিন দিন মধ্যে ফল 

দেখাইব |” বাবা কাদিয়া বলিলেন- “আমার 

বুদ্ধিশ্ুদ্ধি নোপ পাইয়াছে, আপনারা যা* ভাল 
মনে করেন--আমি তাতেই বাঁজী |” কবিরাজ 

মহাঁশয় বলিনেন--আবান্য এ গ্রামের নুন 

খাইয়াছি। এ রোগীব প্রাণপণ চিকিৎসা 
করা আমার একান্ত কত্বব্যজ্ঞানে করিব। 

আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন । ্ 

কবিরাজ মহাশন্র গ্রাম্য বৈদ্যঢকে কয়েকটা 

ওষধ দিতে বলিয়া বরিশাল চলিয়া গেলেন। 

তারপর দিন চিকিৎসা আবন্ত হইল। কি 
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চমতকার তাঁর চিকিৎসা, কিরূপ বিবেচনা- 

পুর্ববক তার পথ্যাপথ্য নির্ণয়,আর সর্বোপরি কি 

গভীর তীর ন্নেহ, কি মধুর তীর যত্ব,-ভাঁবিলে 
চক্ষে জল আসে । শুদ্ধ কবিরাজ হিসাবে নয়, 

একটা মহাপুরুষ হিসাবেও তীহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা 
করিতে ইচ্ছা হয়। এ মানবপ্রীতি যে খষিতুল্য 
ধর্মপ্রাণ চিকিংসকাচার্য্যের নিকট হইতে তিনি 

পাইয়াছেন, তাহাতে অন্ুমাত্র সন্দেহ নাই। 

বাস্তবিকই তিন দিনে আমার রোগের 

অত্যন্ভুত পরিবর্তন হইল, মল অনেকটা গাঢ় 

হইয়া আসিল, জ্বর থার্ম্মোমিটারে অনেক কম 
উঠিতে লাগিল,মাথা খুব পবিষ্কার হইয়! গেল। 
আমি সঙ্ঞানে ষখন প্রথম চক্ষু মেলিয়া চাহিলাম, 

কবিরাজ মহাশয়ের দেবোপম সাম্য শুভমৃত্তি 

দেখিয়৷ যেন অনেকটা উপশম বোধ করিলাম । 

সকলের আশার আনন্দে মুখ প্রফুল্ল হুইল, 
সাঁফল্য সম্ভাবনায় কবিরাজ মহাশয় বিনয় নমর 

হইয়া রহিলেন্র। 
রোগ ক্রমশ£ই আঁরোগ্ের পানে ছুটিল। 

এই অত্যাগী জবর ক্রমে ক্রমে কমিতে কমিতে 

৪৫ দিনের দিন একেবারে ছাড়িয়া গেল। 

সকলে হাততালি দিয়া কবিরাজ মহাশয়ের 

প্রশংসা করিতে লাগিল। আনন্দাতিশব্যে 

আমার ডাক্তার বন্ধু নিজেই বলিলেন-_ 

“কবিরাজ মহাশয় আপনিই ধন্য । আপনি 

আজ আমাদের বেশ করিয়া দেখাইলেন যে, 

ভারতের নিজস্ব চিকিৎসা আয়ুর্ববেদই ভারত 

বাসীর পক্ষে ব্রদ্ধান্ত্র। বিলাতি চিকিৎসা বিলা- 

তের পক্ষে যতই মঙ্গলজনক হউক না কেন, 
তাহাতে অস্ত্র শন্ত্র ব্যাণ্ডেজ স্টেথিসস্কোপের 
বতই প্রাবল্য থাকুক না কেন, আঘুর্কেদীয় 
বটী পান মুষ্টিযোগই ভারতীয় লোকের পক্ষে 
একান্ত উপযুক্ত । 

আয়ুর্বেদ_ জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬। [ ৩য় বর্ষ, *ম সংখ্যা 

আমি এ যাত্রা কবিরাজ মহাশয়ের কৃপায় 

নীরোগ হইলাম। ৫৬. দিনে অন্নপথ্য 

করিলাম। সবল সুস্থ হইয়া ৭৯ দিনের দিন 

কলিকাতা “ল কলেজের ' থার্ডইয়ার ক্লাশে 

নবভীবনে পুনরায় উপস্থিত হইতে পারিলাম। 
আমার রোগ আরোগ্যের জন্ত যে সকল 

ওষধের ব্যবস্থা হইয়াছিল, আমি কবিরাজ 
মহাশয়ের নিকট হইতে তাহ! জানিয়া লইয়া 

ছিলাম। নিয়ে সেই ওষধ কয়টির কথা 
লিখিতেছি.৪-- 

জরের জন্ত-_বিশ্বেশ্বর রস, বৃহৎ অরকন্তুরি 

ভৈরব। মহামৃত্যু্যয় ও মুষ্টিযোগ ইত্যাদি । 
পেটফশাপা ও হজমের জন্য--কুর্য্যকান্ত 

রস, শঙ্করযোগ ও মৃষ্টিযোগ ইত্যাদি। 
মস্তিষ্কের জন্য মহালক্মীবিলাস, 

নারদীয় 'লক্ষমীবিলাস ও মুষ্টিষোগ ইত্যাদি । 

আর কি বলিব? এবার অস্থখে আমার দৃঢ় 
বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে,আযুর্ষেদীয় চিকিৎস! আধ্য 

ধাধিগণের ভারতবাসীর উপর চরম আশীর্বাদ ! 
আজ অনাদরে, অবজ্ঞান্ম এ চিকিৎসা! বিলুপ্ত 

প্রায়, কিন্ধ স্থদূর অতীতে এই শাস্ত্র হইতেই 
ইউরোপীয় চিকিৎসাশান্ত্রের জন্ম হইয়াছিল। 
এই অবসানের শেষ মুহূর্তেও এইরূপ ক্ষুদ্র 

ক্ষুদ্র নিদর্শন আযুর্ধেদের অসীম শক্তিরই 
পরিচন্ত দিয়া থাকে। এ শাস্্রকে অবমাননা 

করিলে আমাদের চলিৰে না। আয়ুর্বেদকে 

পরিপোৌধণ করিতে পারিলে তবে ভারতবাসী 
আবার স্বাস্থ্যস্ুষমা লাভ করিতে পারিবে, 

নতুবা বিলাতি শত শত পেটেপ্ট টনিক 

তাহাকে চিররোগের কবল হইতে কিছুতেই 
অব্যাহতি দিতে পারিবে না! বিদেশী 
চিকিৎসার আধিপত্য বিস্তারে সে ক্রমশঃ 

জ্গীণ শীর্ণ হইয়া উঠিবে। 

মহা 



৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা] চরকোক্ত পঞ্চকর্দম সাধন। ৩৫৫ 
চন পপি | পি ত্র শপ সর সপ সপ শত তৈরি এল সে 

সপ ০০ ০০১ 

নিরপেক্ষ বিচারে আহুর্কেদের শেঠ যথেষ্ট হইবে। ৃ 

প্রমাণ করিতে বোধ হয় এই সত্য নিদর্শনটা | শ্ীতীশচন্ত্র বন্দ্যোপা ধ্যায়,এম, এ। 

চরকোক্ত পঞ্চকর্ম সাধন। 

বমনের যোগ্যজনে পূর্বাহে ভিষক। 
থায়া'বে আন্ুপমাংস গ্রাম্য ও দক ॥ 

মাংদরস দুগ্ধ আর করাইয়ে পান। 

কফের উংক্লেশ হতে ঝর তারে ত্রাণ। 

বিরেচক যোগ্যজনে স্নিগ্ধ করাইবে। 
যুষ ও জাঙ্গলমাংসে কফ কমাইবে ॥ 

গ্রাম্যমাংসে কফাধিক্য তাহাতে বমন। 

মন্দ কফে সহজেই হর বিরেচন ॥ 

কফাল্পে বমনৌষধি অধোদিগে ধায় । 

কফাধিক্যে বিরেচক তথ! উদ্ধে যায়॥ 

ননিগ্ধ করি যথাবিধি করাবে বমন। 
পরে পেয়াদির ক্রম করিবে পালন ॥ 

বিরেচনে যথাবৎ স্নিগ্ধ করি পরে। 

স্বি্ন করি যোগ্যতম রেচন আচরে ॥ 

পেয়া ও বিলেপীকৃত অকৃত অথবা । 

যুস, মাংনরস ক্রমে সেবনার্থে দিবা ॥ 

প্রধান, মধ্যম আর অধম শোধন। 

তিন, ছুই, একবার করিলে সেবন ॥ 

অনুমাত্র অগ্নি যথা তৃণ ও গোময়। 
ক্রমে দহি, মহাস্থির সর্বসহ হয় ॥ 

ক্রমে শুদ্ধ ব্যক্তিদের অন্তরাঘি তথা । 
পেয়াদি দহিয়া স্থির হইবে সর্বথা ॥ ' 
নিকৃষ্ট, অধম আর উৎকৃষ্ট লক্ষণ। 

চাঁরি, ছয়, আটবার হইলে বমন ॥ 

দশ, বিশ, ত্রিশবার বিরেচন হঃলে। 

নিকৃষ্ট, অধম: শ্রেষ্ঠ বেগ তাঁয় বলে। 

অর্ধপ্রস্থ, পৌনেএক) একপ্রস্থ আর। 

বমনের দ্রব্মান ক্রমশঃ তাহার ॥ 

ছুই, তিন, চাবিপ্রস্থ নৃপে বিরেচন। 
নিকট, অধম, আর শ্রেষ্টের লক্ষণ ॥ 

পিত্ত দরশন নাহি হয় যতক্ষণ। 

বমন করান বিধি তাকে ততক্ষণ ॥ 

কফ দরশন নাহি যত্ক্ষণ হয়। 

ততক্ষণ বিরেচন উচিত সময় ॥ 
আদি দুই তিনবার মল নিঃসরণ । 

বিরেচন সংখ্যামধ্যে না হয় গণন ॥ 

পানীয় ওষধ বেগে যতক্ষণ রয়। 
বমন নিরুষ্ট সংখ্যা মধ্যে তাহা নয় ॥ 

ক্রমে কফ পিত্ত বাষু হইলে নির্গত। 
সম্যক বমন তার হয় রীতিমত ॥ 

হৃদি, পার্খ, শির আর ইন্দরিয়নিচয়। , 
শোতের বিশুদ্ধি, দেহ লঘুতাতে হয় ॥ 

দেহে ক্ষোট, কও, কোঠে আদি সমুদয় । 

গাত্রগুরু, অবিশুদ্ধি ইন্দ্রিয় হৃদয় | 

অতিশয় বমনেতে তৃষ্ণা, মুচ্ছ, মোহ। 

বাযুকুপ্ত, নিদ্রাহীন, বলনাশে দেহ ॥ 

বিরেচন পরীক্ষা । 

বিরেচন হয় যদি সম্যক প্রকার। 

ইন্দ্রিয় প্রসাদ হয়, আ্রোতগুদ্ধি আর ॥ 

দেহ লঘু বলোদয়, অগ্নির উদ্রেক । 

নিরাময় বোধ হয় ধৰ জানিবেক ॥ 
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বিষ্ঠা, পিতৃ, কফ, বায়ু ক্রমে নিঃসবণ। 

হয়ে থাকে এইব্প তাহাব লক্ষণ ॥ 

ভালভাবে বিবেচন যদ্দি নাহি হয়। 

শ্লেম্মা, পিতৃ, বাবুতাতে কুণ্ত হয়ে রয় ॥ 

অগ্রিমান্দ্য, দেহগুক, তন্দ্রা, প্রতিশ্যায় । 

বমন, অরুচি, বারু বিলোমন তার ॥ 

অতিশয় বিবেচন কা'রো যদি হয। 

কফ, রক্ত, পিত্ত আর স্থগুতা ও য়, 

অঙ্গমর্দ, ক্লান্তি আর কম্পন রহিবে। 

নিদ্রা, বলহানি, হিক্কা, উন্মাদ হইবে ॥ 

সমাক বসন আর বিরেচন পরে । 

নবম দ্বিবসে ভা দ্বত পান কসবে। 

অথবা অন্রবাসন গ্রহণ করিয়া, 

তিন দিন পরে দেহে তৈল মাখাইরা ॥ 

পাতি" বুভূক্ষিত কালে তাহাকে তখন। 

করাবে ভিষকগণ নিরূহ গ্রভুণ ॥ 

বমনের অযোগ্যপাত্র | 

ক্ষতঙ্গীণ, অতি স্তুল, কশ শিশুগণ, 

বৃদ্ধ, শ্রান্ত, পিপাসিত, ছুর্বাল যে জন। 

ক্ষুধিত ও শ্রমক্লান্ত, উপবাঁসরত | 

অধ্যরন-চিন্তা আর ব্যান্াম নিরত ॥ 

ক্ষাম, গ্উনতী, কোন্ঠ সংবৃত বাহার, 

উর্ধ রক্তপিত্তরোগ্রস্থ, সুকুমার, 

বমি সাস্থ্য, উদ্ধবাতগ্রস্থ, আস্থাপিত) 

হৃদরোগ উদাবর্তগ্রস্থানুবাসিত, 

মুক্রাঘাত-প্লীহ। গুল্ম-আগ্তীলা-উদর, 

তিমির ও শির-ণঙ্খরোগী, ভগ্রন্যর, 

কর্ণরোগী, অক্ষি-পার্খশুলরোগীগণ। 
ইহারা অযোগ্য হয় করাতে বমন ॥ 

অযোগ্যের হেতু । 

, উরঃক্ষতে ক্ষতবুদ্ধি বমনেতে হয়| 

রক্তের উদ্যম তাতে হয় অতিশণ ॥ 

[ ৩য় বর্ষ »ম সংখ্যা । 

ক্ষীণ, অতি স্থুলণকশ-বাল বুদ্ধ আর। 
ছূর্বলে বমনাসহ প্রাণে হানি তার ॥ 

শ্রাস্ত, পিপাসিত আর ক্ষুধাতুরজনে। 

বমন নিসিদ্ধ হয় এসব কারণে ॥ 

শরম ভারাক্রান্ত আর যে করে ভ্রমণ, 

উপবাস, রতিক্রিরা আর অধ্যয়ন, 

মাম, চিস্তারত আর ব্যায়াশী যাহারা, 

রুক্ষ হেতু বাতরক্তে প্রকৃপিত তারা । 

কনাণী আদি স্থান ছিন্ন হয়ে যায়, 

উরঃক্ষত হতে পারে অরোগ্য তাহায়॥ 

গাঁনীর গরআাব, গঞ্জব্াপতাদি, 
সুধারুণ রোগ হয় ত্ ভ্যাজ্য বিধি ॥ 

নুকুমাব হ্ধদয়ের বিকর্ষণ তরে । 

উদ্ধ'অধোমার্গে রক্ত বিনিস্থত করে ॥ 

ছুর্বম্যঃ সংবৃত্তকোষ্ঠ করিলে কুম্থন। 

আমাশয়ে সমুত্র্রি্ট দোষ সে কারণ ॥ 

বীসর্প, স্তন্ত ও জাডা, চিত্তের বিকার, 

মরণ পধ্যন্ত করে কি কহিব আর ॥ 

উদ্ধগত রক্তপিন্ত উতক্ষেপে উদান। 
প্রাণ নাশ করে রক্ত হয়ে বলবান ॥ 

প্রশক্ত বমি ও উর্ধবাত আস্থাপিত। 

অনুবাসিতে উদ্ব ধাধু ভয় প্রধাবিত ॥ 

হদ্রোগে হদয় ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যার। 
উদ্দাবর্ডে রোগ বৃদ্ধি প্রাণ নাশে তায় ॥ 

মূত্রাঘাত, গ্রীহা, গুল, অষ্টিলা, উদর, 
স্বরভঙ্গে শূলে হয় তাতে তীব্রতর ॥ 

তিমিরে তিমির বৃদ্ধি শিরঃশুল আর,. 
শঙ্ঘখ-কর্ণ অক্ষি শূলে বৃদ্ধি তদাকার। 

যে সব ব্যক্তির পক্ষে নিষিদ্ধ বমন। 
তার-_বিষগরজাত, বিরুদ্ধ ভোজন, 

কিম্বা আমজাত রোগ হলে উপস্থিত । 

আশুকরী হেতু তাহা হইবে বিহিত ॥ 
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বমন্র যোগ্যপান্র । 

পীনস ও কুষ্ঠ আর নবজর, কাস, 

রাজধক্ষা, গলগ্রহ, গওমালা, শ্বাস, 

প্লীপদ, মন্দাগ্রি, মেই. বিরুদ্ধ ভোজন, 
বিস্ুচিকা, অলসক, অজীর্ণ অন, 

বিব গরপান, ছুষ্টদগ্ধ-বিদ্ধমাঁর, 
অধোগত রক্তপিন্ত, প্রসেক, অপর 

'মসুরিক! বা! বসন্ত । ৩৫৭ 

অরুচি, হৃল্লাারুচি, অর্শ, অপন্মার ; 

অবিপাক, শোথ পাও উন্মাদাতিসার, 

মুখপাক, ধাত্রীরোগ, শ্লেম্ম রোগ নানা । 

বমনের যোগ্য এরা থাকে যেন জানা ॥ 

ক্ষেত্র আলি ভঙ্গি যথা শস্য করে নাশ। 

বমি তথা দোষ হবি করে রোগ নাশ ॥ 

শ্রীরাসবিহারি রায় কবিকঙ্কন। 

মসুরিক! বা বসস্ত। 
-282- 

প্লেগ, কলেরা ও ইনক্ুয়েঞ্জার মত মস্থরিকা 
বা বসন্ত রোগও ভারতবালীকে ধ্বংস করিতে 

বসিয়াছে। সরকারি মুভ্রার হার পর্যবেক্ষণ 

করিলে, গত কয়েক বৎসর হইে বসন্ত রোগে 
মৃত্যুর সংখ্যাও বড় কম হইবেনাঃ এবং এই 
রোগে মৃতু সংখ্যা প্রি বসরই বে' বাড়িতেছে 

তাহাঁও ওঁ তালিকা দৃষ্টে জানিতে পারা ঘায়, 
সুতরাং এ রোগের হাত হইতে ভারতবাঁসী 

যাহাতে অনেকট! আম্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়, 

প্রত্যেক চিকিৎমকেরই সে সম্বন্ধে চিস্তাশ।ল 

হওয়া কর্তবা। 

বসম্তরোগ দেশে যে আগে হইত না 

'তাহা নহে কিন্ত প্রায়শই এরূপ মারাম্মক মূর্তি 
ধারণ করিত না । চৈত্র মাসে_-গরম ফুটিলে-_ 

এমনই সময় দেশের অন্ন সংখ্যক ব্যক্তি এই 
রোগে আক্রান্ত হইত;কিস্ত সে আক্রমণ যেরূপ 

ভাবে হইত তাহাতে তাহাকে জলবসন্ত বা 

পাণিবসন্ত. আখ্য। ভিশন আর কিছুই বল! 

হইত মা! এবং সামান্ত কয়েক দিন কিছু কষ্ট 

পাওয়ার পর মে বসস্ত বিনা চিকিৎসাতে 

আপনিই সারিয়া যাইত। মেথী ভিজান জল, 

কুড় ও বাবুইতুলসী সিদ্ধ, থোড়ের জল _ 

এই সকল ব্যবস্থা সেরূপ অবস্থায় কদাচিৎ 

করা হইত। ফল কথ বসন্ত হইলে সেকালে 
আমাদের দেশবাসী আদৌ চিন্তিত হইতনা ; 

সামান্য ব্রণ বা! ন্ফোটকের মত আপনা আপনি 

সারিরা যাইবে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে 

পাঁরিত। 

কিন্ত এখন এ রোগের মৃত্যু সংখ্যা দেখিয়! 
লোকের মনে একটা বিষম বিভীষিকার সঞ্চার 

হইয়াছে, লোকক্ষয়ও যথেষ্ট হইতেছে, এ 

অবস্থায় এ রোগের নিদান, প্রতিষেধক বিধি ও 

চিকিৎসার কথা৷ আধুর্ধেদবেত্তাগণ যাহা বলিয়া 

গিয়াছেন, তাহার সহিত আমাদের অভিজ্ঞতা 

মিশাইয়া এই প্রবন্ধে তাহা লিপিবদ্ধ হইবে। 
শাস্্রপাঠে আমরা অবগত হই,_কটুং 

অন্ন, লবণ ও ক্ষার ভোজন, বিরুদ্ধ 

ভোজন, অজীর্ণ সত্বে ভোজন, হুষ্ট অন্ন) শিশ্বী 
ও শাকারদদি আহার, সদোষবাধু সেবন ও 

সর্দোষ জলপান এবং দেশের গ্রতি ক্রুরগ্রহ 



৩৫৯৮ 

দিগের কুদৃষ্টি-_এই সকল কারণে বাতাদি 
দোষ কুপিত ও ছুষ্ট রক্তের সহিত সঙ্গত হইয়া 

মসুরিক1 বা বসস্ত রোগ উৎপন্ন করে। এই 

রোগে মস্থর কলায়ের স্তায় আক্কৃতি বিশিষ্ট 

পীড়কা সকল উৎপাদন করে বলিয়া এই 

রোগের নাম মনুরিকা। তাহারই বাঙ্গাল 

হইয়াছে বদস্ত। বাতার্দি দৌষ বলিলে, 

রায়ু পিত্ত কফ বুঝাঁয়,কিস্ত কফ ও বাযু“অপেক্ষা 

এই রোগে আমবা পিত্তেরই অধিক প্রকোপ 

হইয়। থাকে দেখিতে পাই। আমবা এখন 

কার দিনে শান্্ মানিনা, ধর্ম মানিনা, 

স্বাস্থ্যের সহিত আমাদের ধর্মের যে অতি 

ঘনিষ্ট সম্বন্ধ এবং দিন চর্য্যা, খতু চর্য্যা_ 
তক্ষ্যাতক্ষ্য বিষয়ে শাস্ত্রের বিধি ব্যবস্থা পালন 

€ষ আমাদের স্বাস্থ্যোন্লতির মূল এ সকল কথা 
আমরা কিছুই মানিতে চাহিনা, আমাদের 
নানারূপ রোগপ্রৰণত! তাভার ফলই সম্ভত। 
বসস্ত রোগ লইয়াই আমরা সে কথাটা একটু 

ভাল করিয়৷ বুঝাইতে চাই । 

বসস্ত রোগেব সুচনা হয় ফাঙ্কঠনের শেষে 

এবং চৈত্র মাসে ইহার পূর্ণ প্রকোপ প্রকট 

হইয়া থাকে । আমাদের দেশে ফাল্তুন ও 
চৈজ্র এই ছুই মস বসন্তকাল। শাস্ত্র পাঠে 

আমরা দেখিতে পাই--“শীত খতুতে সঞ্চিত 
কফ বসস্তরালে হূর্ধ্য কিরণে দ্রবীভূত হইব 
অগ্নিনাশ ও বিবিধ রোগ উৎপাঁদন করে অতএব, 

তৎকালে কফ নাশক ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান 

করিবে। তীক্ষ বমন তিক্ষত্রে নম্ত, লঘু ও 
রুক্ষ ভোজন, ব্যায়াম, গাত্রমার্জন ও পরস্পর 

পাদাধাত ক্রিয়! দ্বার! প্রবৃদ্ধ কফকে জয় 
করিবে। নান, কর্পুর, চন্দন, অগুরু ও 

ফুছুষে। পুরাতন যব, গোধৃম এবং শুলপক 
জাঙ্গল মাংস ভোজন করিবে । &* 

আয়ুর্ধেদ-_জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬। 

'হিল্লোলে সুশীতল; 

[ ৩য় বর্ষ ৯ম সংখ্যা 

্ এ মলয় মারুত 

চতুদ্দিকে জলগ্রণালী 
পরিবেষ্টিত, মণ্চিবেদি বিরাজিত, কোকিল 

কাকণী মুখরিত, বিবিধ প্ুম্প বৃক্ষ শোভিত, 
সৌগন্ধময় উপবনে অবস্থিতি করিয়া নানারূপ 
মনোহব বাক্যালাপে মধ্যাহ্নকাল অতিবাহিত 

করিবে” ইত্যাদি । কিন্ত আমরা কি এখনকাব 

দিনে এই সকল ব্যবস্থা করিবার উপায় 
করিতে পারি ?--পারিনা। কেন পারিণা-- 

তাহার কারণ সংসার তাড়নে' নিম্পেষিত 

কর্্সগতপ্রাণ ভাবতবাসীর কোকিল কুজিত 
উপবনে* মধ্যাহ্ন উপভোগের আদৌ অবসর 

নাই; প্রচণ্ড রৌদ্রে হাড়ভাঙ্গ! পরিশ্রমে সে 

সময় তাহাকে প্রভুব মনোরঞ্জনে অর্থাগমের 

ব্যবস্থা করিতে হইবে । কাজেই সে ব্যবস্থা ইচ্ছা 
সত্বেও অসম্ভব। কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষাব জন্ত খতু 

চর্যযাব সকল ব্যবস্থা তো আমরা করিতে পাবি; 

-_-তাহার প্রবৃত্তি ষেআমাদেব তিরোহিত হই- 

পাছে । অজীর্ণ এবং ডিস্পেপসয়ায় দেশের 

লোক জর্জরাত, যখন রোগ পীড়নে একান্ত 

ক্লিষ্ট হইতে হয়-তখনই অনেকে চিকিৎসকের 

শরণ গ্রহণ কবেন। কিন্তু দিনচর্য্যা-_খাতুচধ্যা 

--শান্ত্রবিধি যদি দেশের লোক পালন করিত, 
তাহা হইলে ডিসপেপসিয়ার নামও দেশ হইতে 
লোপ পাইত এবং চিকিৎসকের শরণ গ্রহণও 

করিতে হইত না। শাস্ত্র বলিতেছেন, “বসন্ত 

কালে তীক্ষ বমন, তীক্ষনস্য ব্যবহারে শরীর 
শোধন করিয়া লইবে”_ শান্্রকার শুধু 
উপদেশ গ্রদানেই ক্ষান্ত হন নাই, সে জন 
বমন কার্ষ্ে মদন ফল, নন্তকার্য্যে কটফলা 

চিনাইয়! দিয়াছেন ৷ কিন্ত এখন পেই বমন 
বা নস্তের কথা বলিলে অনেকেই নাসিক 

কুষ্চিত করিবেন, কিন্ত দেশে আগে ধখন 



ওয় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ] 

আধিব্যাধি কম হইত, তখন দেশের সকল 
লোকই সকল কথ! বুঝিত এবং পালন 
করিত। এখন দেশের রুচি পরিবর্তন হুইয়াছে, 
আমর! ব্যাধি প্রবগ হইবনা কেন? 

আমাদের আহারের ব্যবস্থা বারমাস এক 

ঘেয়ে। বযীহার। মেসে, বোর্ডিয়ে, হোটেলে 

থাকিয়! প্রাত্যহিক আহারের ব্যবস্থা করেন, 

তাহাদের তো কথাই নাই, ভন্তান্ত ব্যক্তিদ্িগেব 

মধ্যেও শান্ত্রাদেশ মানিয়া আহারের ব্যবস্থা 

নাই। 'সকল সংসারেই বাবমাস এক 

ঘেয়ে আহার চণিয়াছে। কটু, অন্ন, লবণ ও 

ক্ষার ভোজনে মসুরিক1 বা বসম্ত ঝোগ 

বিবিধ প্রসঙ্গ: ₹৫৯১ 

উৎপন্ন হয়, সেই জন্য বসস্ত রোগের হস্ত হইতে 
আত্মরক্ষার জন্য বসস্তকালে ইহার পরিহার 
করা কর্তব্য,- কিন্তু দেশের লোক এ, সকল 

কথা বুঝেন কি? ক্ষীরমংস্যাদি সংযোগ 

বিরুদ্ধ ভোজন--এ তে। আমর! সকল সময়ই 
করিয়া থাকি । আমাদের আধিব্যাধির প্রব- 

লতা এবং আলোচ্য বিষয় বসন্ত রোগ 

1 এই জন্য দেশে ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিতেছে। 
যাহাহউক আমর! এসকল কথ ছাড়িয়া দিয়! 

আগামী বাৰে এই বোগের অন্ঠান্ত কথারই 

অলোচনা করিব । 

(ক্রমশঃ ) 

শ্রীামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ব, এম এ, এম বি। * 

বিবিধ প্রন 

যশোহর জিলাবোর্ডে আয়ুর্বেরদীয় 
চিকিতসালয় ।-_-গত ২৯শে মার্চ যশো' 
হর জিলা বোর্ডে আলোচনা হইয়াছে যে 
যশোহর জিলাবোর্ড হইতে যশোহরে একটি 

আফুর্কেদীয় চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হউক। 

ইহার জন্ত বোর্ডের পক্ষ হইতে চেয়ারম্যান 
মহাশয় গবর্ণমেন্টফে একথা জানাইয়াছেন। 

আমরা এ সংবাদে পরম ন্থুথী হইয়াছি এবং 

ভয়সা করি, গবর্ণমেন্ট যশোহর জেল! বোর্ডের 

এই সাধু প্রস্তাব নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন। 
সরকারি সাহায্য পাওয়ায় বর্তমান সময়ে 

খ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা সর্বজন সমাদৃত 
হইলেও সনাতন আমুর্কেদীয় চিকিৎসা খাঁটি 
ও অত্রান্ত বপিক্া এখনে পর্য্স্ত লুপ্ত হুইতে' 
পারে নাই। পাশ্চাত্য দেশে অনেক স্থৃবিজ্ঞ 

ও বহুদর্ণী চিকিৎসক ইহার চিকিৎসা প্রণালীর 

৪৯৪০ 

যথেই প্রশংসা করিয়া থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে 

যেখানে আলোপ্যাথিক চিকিৎসা হারি 

মানিয়াছে_ সেখানে ' আমুর্কেদীয় চিকিৎস! 
যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতে সমর্থ হইয়াছে__এবপ 

ঘটনা পাশ্চাত্য চিকিৎপকদিগের অনেকেই 
দেখিয়! বিমুগ্ধ ইইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট এত দিন 

যদি আলোপ্যাথিক চিকিৎসার মত আফুর্ধেদের 

পৃষ্ঠপোষক হইতেন, তাহা হইলে আজি 

অনেক বৈদ্যসস্তান পুরুষপরম্পরার ঝবসায় 

_-বৈদ্যবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ধক দাসত্ব শৃঙ্খল 

আবদ্ধ হইত না এবং এখনে! ভারতবর্ষে 

৪০ চণ্িশ হাঁজার চিকিৎসকের আবশ্তক 
বলিয়া চিকিৎসক প্রপ্ততের জন্তও গবর্ণমেণ্টকে 
চিন্তা করিতে হইত না। আমাদের মনে 

হয় - সেরূপ ব্যবস্থ। থাকিলে ভারতবর্ষ বোধ 

হয় নানাবূপ রোগ পীড়নে আর্চি এত বিতী- 



৩৬০ 

ধিকাও দেখিত না। যশোহর জিলা! বোর্ডের 
এই সাধু প্রস্তাব শুনিয়া সেইজন্ত আমরা 
যথেষ্ট আনন্দ অনুভব করিয়াছি। দেশের 
লোকের মতিগতি পবিবন্তিত হউক মহামান্য 
গবর্ণমেপ্টবাহাছুর লুপ্তপ্রায় আবৃর্বেদের পুনক- 
ন্নতির জন্ত সাহায়্য করান-_-ইহাই আমাদিগের 
ধকান্তিক ফামন]। 

দেশ্বাসীর আত্মরক্ষার উপায়। 
--দেশের যেরূপ অবস্থা দীড়ইয়াছে_-আধি 
ব্যাধিতে বঙ্গভূমি--তথা সমগ্র ভারতভূমি যেরূপ 

উৎসন্ন যাইতে বসিরাছে তাহার সহিত 

শাযুর্ষেদীয় চিকিৎসার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্টভাবে 
& নিহিত। আমাদের দেশ উষ্ণপ্রধান, সেইজন্য 

আমাদের দেশে শীতপ্রধান দেশের 

উগ্রবীর্যয চিকিৎসার ব্যবস্থা--কখনই সমীচীন 

ন্হে। তা” ছাড়া বাতব্যাধি, পরিণাম 

শূল, অন্নপিন্ত, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দা,কুষ্ঠ, বাতরক্ত 

প্রভৃতি এমন অনেকগুলি রোগ আছে, যে 
গুলির চিকিংসায় অনেক বিদ্ধ আলোপ্যাথও 

আয়ুর্ষেদীয় চিকিৎন। করাইবার পরামর্শ দিয়া 
থাকেন। সরকারী সাহাব্য পাইয়া পাশ্চাত্ 

চিকিৎন বথে& উন্নভিলাভ করিদেও কতকগুলি 

রোগ আরোগ্যের বিশেষ শক্তির জন্ত 

আযুর্বেদের গর্ব এখনো খর্দয হয় নাই। 

ফলক্থা; আমর! যদি সনাতন আয়ুর্বেদ 

চিবি ংসাকে পুনরুন্নত করিতে পারি গবর্ণমেণ্ট 

বটি এই চিকিৎসাকে সাহাম্য করেন- তাহ! 
হইলে দেশের লোকের মতিগতিও ফিরিবে 
এবং তাহার ফলে আমুর্কেদীর চিকিৎসকগণ 

ইহার উন্নার জ্রন্ত আরও চেষ্টাশীল হইয়া দেশ 
রক্ষায় মনোভিনিবেশ.করিতে সমর্থ হইবেন। 

প্রলোক 1-রার রাঙ্গেন্্রন্্র শাস্ত্রী 
বাহাদুর, এম, এ, পি, আর, এচ, বিস্তালাগর 

আযুর্বেদ--জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬। [ ৩য় রর্ষ, ৯ম সংখ্যা 

মহাশয় গত ২৬শে চৈত্র, ৯ই এপ্রিল বুধবার 
সন্ধা টায় পরলোক গমন করিয়াছেন। 

ইনি সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় পণ্ডিত ও ইংরাজী 
বিদ্যায় রায়টীদ প্রেমচাদ উপাধিধারী ছিলেন। 
কর্মময় জীবনে ইনি বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টের 
অনুবাদকের কাধ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

কলিকাতা সাহিত্যশাখার একজন বিশিষ্ট সভ্য. 

বপেও ইনি বহুকাল কাধ্য ক্রিয়াছিলেন। 

কলিকাতা সাহিত্য-সভার ইনি প্রাণত্বরূপ 

ছিলেন। আমরা ইহার বিয়োগে যথেষ্ট ব্যথা 

অনুভব করিয়াছি। ভগবান ইহার শোঁক- 

সন্ত পরিবারবর্গের প্রাণে শীস্তিবারি সেচন 

করুন, । 
প্রাদেশিক ভাষায় চিকিৎসা 

বিদ্য। শিক্ষা! |-_-বাবু স্থরেন্্র নাথ রায়ের 

গ্রশ্োন্তরে মিঃ ডোলান্ড জানাইয়াছেন, যে, 

প্রাদেশিক ভাষার চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা দানের 

প্রশ্ন গবর্ণমেণ্ট চিন্তাই করেন নাই এবং এ 

জন্থ কোনে বিদ্যালয় স্থাপন অথবা স্থানীন্ 
বিদ্যালয় গুলিতে বাঙ্গানা শাখা খুলিগ 

দেওয়াব কথা তাঠাবা ভাবিয়া দেখেন নাই ।» 
কিন্তু এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট চিন্তা করেন - ইহা 

জামাদিগের বিশেষ অনুরোধ । যে দেশে এখনও 

৪০ হাঁজাব চিকিৎসকের প্রয়োজন) সে ধেশে 

প্রাদেশিক ভাষাক্ব চিকিৎসা! শিক্ষার ব্যবস্থা 

করিলে অনেক ইংরাজী ভাঁষানভিজ্ঞ ব্যক্তিই 

চিকিৎসা শিক্ষার জন্য অগ্রসর হইতে পারে। 

দেশের অনেকে , ইংরাজীতে বুৎপন্ন নহে 

বলিয়াই তে! ইচ্ছাসক্েও অনেকে এ বৃত্তি 

অবলম্বনের স্থযোগ পাইতেছেন্বন! । . গবর্ণ- 

মেণ্টের পক্ষ হইতে এ সকল কণা চিন্তা 

করিলে আমাদের বথাঁর বাঁথার্থ উপলব্ধি 
হইফে। এ 



আয়ুর্বেদ,-বিজ্ঞাপন। ১ 

পুরাতন আয়ুর্বেদ । 
১মও ২য় বর্ষের "আমুর্ষেদ" বাধান'অবস্থায় বিক্রয়ার্থ কয়েক সেট এখনো! পাওয়া যার। 

সমস্ত মংখ্যাগুলিই আছে, কেবলমাত্র ১ম বর্ষের ২র "সংখ্যাটি নাই, কিন্তু উহার জন্ত বড় 
আসিয়! যাইবে না। এই ছুই বর্ষের "আযুর্বেদ* একত্র লইলে ৩২ তিন টাকায় দেওয়৷ যাইবে। 
সত্বব পত্র লিখুন। বিলম্বে ফুবাইয়। যাইবার সম্তব। 

কার্ধ্যাধ্যক্ষ । 

আধাটের সুচী। 
বিষয় লেখকের নাম পৃষ্ঠা 

১। দেশের কথা--কবিবাজ শ্রীসত্যচরণ সেন গুপু ৮ ০ ৩৬১ 

২। পঞ্চকর্শ টা ৮৮ ৩৬৫ 

৩। মন্থুরিকা ব! নিলি ২ যুক্ত হল রায় ক এ এম, এ, 

- এমবি, রী ৩৭৫ 

৪। ভুকওয়ার্ম বা বক্রাস্য কিমি-কবিরা “রি সেন কিন ১১ ৩৭৬ 

৫| মদাতয়_কবিরাজ ্রীহরিপদ মন্দার কাব্যতীর্ঘ কবিভূষণ ৩৭৮ 
৬। জবরোগে পথ্য ও চিকিৎসা প্রী.. বন্যোপাধ্যায় ১১১ তত ৩৮৩ 
৭| ওলাউঠ| চিকিৎস।--কবিরাঁজ দীননাথ শাস্ত্রী কবিরত্বা .*, ১৯৩৮৭ 

৮। শবীব ও-স্বাস্থ-_ক্ষিতীশচন্ত্র পাল রি নু ৪ ৩৯২ 

৯। পঞ্চকর্ম সাধন-_কবিরাজ শ্রীরাসবিহারী রায় কবিকস্কন ... ৮৮ ৩৯৬ 

১০। বিবিধ প্রসঙ্গ ৪ রঃ ১ ৩৯৯ 

ডাহা াগেজাররেরপহটি 

আমুর্বেদ লাইঈত্রেরী। 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ব এম-এ, এম-বি কৃত-__ 

প্রতিসংস্কৃত রোগবিনিশ্চয়। - 
রোগ নির্ণয় করিবার সর্বোৎকৃষ্ট পুস্তক। মংস্বত ও বাঙ্গাল! অক্ষরে পৃথক পৃথকভাবে 

মুদ্রিত। মূল্য সংস্কৃত ২২ ও বাঙ্গালা টাকা 

প্রসূতি তন্ত্র 

ধাত্রীবিদ্য টিরিনিনিজিলিিনাা মূল্য ১০ টাকা। 

কুমার ত্র ও 
আরস্ত করিষ্। শিগুগালনের সকল প্রকার বিধিই এই পুস্তকে বর্ণিত। মুল্য মংস্কত ১২ 

বাঙ্গাল! ১1০ ।, 



কলিকাতায় মহা হৈরৈ কাণ্ড! 
ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ! ম্ীষণ প্রতিঘন্িতা। 

একদিকে গিনিন্বর্ণ অন্যদিকে “মায়াপুরি মেটেল।” 
অল্প ব্যরে গিনির স্তায় চিরস্থায়ী রং বিশিষ্ট “মীয়া পুরি মেটেলের” 

গহনা গৃহিণীকে উপহার দিয়া তৃত হউন, সকল সাধ পুর্ণ হইবে। 
আধুনিক আবিষ্কৃত কল প্রকার গহনার চিত্র সম্বলিত ক্যাটালগ একখানি 

কার্ড লিখিয় গ্রহণ করুন ও 
সম্পাদক, উকিল, জমিধার, ধ্.ারিষীর প্রত্ৃতির প্রশংসাপত্র পাঠ করুন। 

তারতের অদ্বিতীয় আবিষ্কার “মারাপুরি মেটেলের” সেই চুড়ি 

১৭' বমরের পরীক্ষার ফলে বাজারে বাহির হইয়াছে । 
“মায়াগথুরি মেটেলের* গহন! গভর্ণমেপ্ট হইতে রেজেষ্টারি কর! 

ল্লন। সোহাগ চুড়ি। 
সপ 

১৫ 

৫০০২ টাকার গিনি স্বর্ণের চুড়ি অপেক্ষা উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্ট । বেতনের কারিকরের হাতে বেলী পরিমাণে গিনি সোণ। ছ্বারা 

ইলেক্ট্রৌ ব্যাটারিতে পালিস করিয়া প্রস্তত করিয়াছি। এক সেট 

লইয়া! পরীক্ষা! করুন। মাপ মত 

নি ৭ শ ঠ 

. ফা? তিতা চটির হা 

ঘ+ . টি? পপ চিত এ ছি পপ 

এ রা ০০, উদ উজ ০০ টপস ২৯১৯ ৯ 
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০৫ ১৮ ক 

শললন৷ সোহাগ চুড়ি” পরিলে অন্ত গহনার দরকার নাই । ডারমণ্ড- 
গুলি অন্ধকারে হীরার স্তর জলে । গিনির অধিক উজ্জ্বল । 

বঙ্গললনার নিমিত্ত স্পেশ্তাল অর্ডারে সোপার ডাইসে ১০০২ টাকা 
ূ তর 

খাটা গিনি স্বর্ণের স্তায় ইহা পালিশ ও দুদু কাক্ষকার্য্য বিশিষ্ট। 
মূল্য ৪২ টাকা, (প্রতি সেট ১* গাছ) মফঃম্বলে মাশুলাদি।%* আনা । 

বিনামূল্যে " 

লাভের কথা। 
( উপদেশ পূর্ণ অপূর্বব গল্পের বই ) 

ইহ] পাঠ করুন, বিশেষ লাভ হইবে | ঘিনি ৪ খানি গ্রামের ৪ জন ভদ্রলোকের 
নাম ধাম পরিষ্কার ভাবে লিখিয়! পাঠাইব্র, তাহাকে বিনামূল্যে ও মাণুলে ১ খানি 
উপহার পাঠান হইবে । : 

একমাত্র প্রাপ্তিস্থান-_- 

এইচ, ব্যানাজ্জি এণ্ড কোং, 

পোড়াইলে বা কবিলে বুঝিবার উপায় নাই যে, ইহা! আসল স্বর্ণ নয় । 



মানিকপত্র ও সমালোচক। 

ওম বর্ষ বঙ্গাব্দ ১৩২৬- আষাঢ় । | ১০ম সখখ্যা। 

দেবুর কথা। 
সত 

বিংশ শতাব্দীব সভ্যতাব যুগে 
শিক্ষাল্ধ জ্ঞানার্জনে আমবা এখন এক এক 

জন মহা মহা কর্মমববীর বলিয়া পবিগণিত 

হইয়াছি--ইহা! সত্য হইলেও সেই সঙ্গে 
আমাদেব স্বাস্থ্যেব উন্নতি হইয়াছে কি অবনতি 

হইয়াছে--সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা কবি- 
বাব জন্ত এই প্রবন্ধেব অবতাবণা । 

ইংরাজী শিক্ষা অনুপ্রাণিত হইযা! এখন 
কাব দিনে আমরা যে পবিমাণে অর্থের মুখ 

দেখিতে পাইতেছি, এ পবিমাণ অর্থ বঙ্গবাসী 

--তথা সমগ্র ভাবতবাসী কখনে৷ উপার্জন 

কবিতে সক্ষম হন নাই। অধুনা 9.$. 11. &. 
পাশ কবিয়াও অনেকেব ইঙ্গীত বামন 

অতৃপ্ত থাকে সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও এখন 

কার 9.8. 1.8. ন্যুনকল্পে যে পবিমাণ 
অর্থ উপার্জান করেন, সেকালে বহু চেষ্টা 

করিয়াও প্রায়শঃ সেরূপ অর্থ কেহ উপার্জন 

করিতে সমর্থ হইতৈন না)-সুতরাঁং বর্তমান যুগে 

বিদেশীয় শিক্ষাৰ চবম সাধনা! করিতে পারিলে, 

দেশের লোকেব অর্থোপার্জনেব পন্থা আর 

কণ্টকাবৃত থাকেনা,-একবপে তাহাব জীবন 

যাত্রা নির্বাহেব ব্যবস্থা হইতে পারে। 

কিন্তু সে অর্থ উপাঞ্জনেব ফলে আমর! 

করিতেছি কি? ধাহাবা খুব বেশী টাকা! 

বৌজগাঁর কবেন-_তাহাদেব কথ! বাদ দিয়া, 

যাহারা কেবাণী বৃত্তি কবিয়া হাঁড়ভাঙ্গ৷ পবি- 

শ্রমেব ফলে মোটামুটি উপার্জন করেন-_ 
তাহাদের অবস্থায় কতটা শাস্তি থাকিতে পাবে, 

তাহা আমি বলিতে পাবি না, কিন্তু বন্কাল 

চিকিৎসা ব্যবসায়ে ফলে এ কথাটি নিশ্চয় 

বলিতে পাবি যে, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা তাহারা 

আদৌ করিতে পাঁরেননা। তাহার কাৰণ, 

এখনকার দিনে আমরা! নগদ অর্থেব মুখ যেমন 

যথেষ্ট দেখিয়াছি, তেমনি সকল বিষষেই অধুন। 

আমরা অকাতরে ব্যযশীল হইযা৷ গপড়িয়াছি। 

অর্থ উপার্জন করিয়া যেরূপভাবে উহার ব্যব 



শু৬২, 

হাঁর করিতে হয়, এখনকার দিনে আমরা সে 

জ্ঞান আদৌ অর্জন করিতে শিখি নাই। এক 

কথায় এখনকার দিনে আমর! অর্থ আনিতে 

জানি, কিন্তু উহার ব্যবহার করিতে জানি না। 
তা” যদি জানিতাঁম, তাহা হইলে আজি 

কলিকাতা --শুধু কলিকাতা নহে, বাঙ্গাল 

দেশের সমস্ত সহরে-_শুধু সহবে কেন- পল্লী- 
গ্রামে পর্যান্ত বিড়ি-সিগারেটের বিক্রয়াধিক্য 

দেখিতে হইতনা, দোকান খুলিয়া পতিতা 
রমণীকুলকে রাজপথগুলিতে পয়সায় চাঁরি 

খিলি পান বিক্রয় করিতে দেখিতে হুইতনা, 
সোডা-লেমনেড-সরবতের দোকানের ভিড়ে 

বঙ্গবাসীকে বিপয্যস্ত হইতে হইতনা! আর 

আসাম দাবজিলিং ও জলপাইগুড়ির 

উদ্ভানজাত চায়ের কল্যাণেও প্রত্যেক 

সহরে পয়সা পেয়ালা চা বিক্রয়ে 

অনেককে জীবিকা নির্বাহের সংস্থান করিতে 

হইত না। 

বাঙ্গালী কি অবস্থ৷ বুঝিয়! ব্যবস্থা করে? 

কখনই করেন! । তা” যদি করিতু__তাহা 
হইলে বর্তমান বংসরে কলিকাঁতার বাজারে 

আজি দশটাকা শয়ের আম কিনিবার জন্য 

আপণ গুলিতে প্রাতমধ্যা্ম-সায়াহ্ু-_সকল 

সময়েই প্রবল জনতা দৃষ্টিগোচর হইত নাঁ_ 
সেমিজ-জ্যাকেট-বডির দোকান গুলিতেও এত 

ভিড়ের ব্যবস্থা হইত না।। 

তাই বলিতেছিলাম__বাঙ্গানী ইংরাজী 
পড়িয়-- ইংরাজী শিখিয়া_- ইংরাজী সভ্যতাকে 

আদর্শ করিয়া দেশের নিকট-_দশের নিকট-_- 

সমাজের নিকট-_ আত্মপরিজনের নিকট জ্ঞান- 

গর্ব-স্থথ অনুভব করিতে পারিয়াছে সত্য, 
কিস্ক তাহার বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ের ফলে প্রকৃত 

স্থখলাভের পথ সে ধে একেবারে রুদ্ধ করিয়া 

আয়ুর্ববেদ--আধাঁঢ়, ১৩২৬1 [ ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্য! 

রাধিয়াছে--ইহা অবিসংবাদিত সত্য, এ কথার 
প্রতিকুলে কিছুই বলিবার নাই। 

রাজা আমাদের উংরাজ, সুতরাং এখন 

আর গুধু আমাদের দেশের ভাষা শিক্ষা করিয়া 
ঘসিয়া থাকিলে চলিবেনা, আমাদিগকে ইংরাজী 

পড়িতে হইবে, কিন্ত তাই বলিয়া আমরা 

ইংরাজের অনুকরণ করিব কেন? ইংরাজ তো 
আমাদের মাথার দিব্য দিয়া বলিয়৷ দেন নাই 
যে, তোমরা তাদের অনুকরণ কব । তাহার! 

তো সে কথা বলিয়া দেন নাইই, বরং তোমাদের 

জাতীয় শিক্ষার বিস্তার কামনায় সংস্কৃত চর্চার 
জন্য সংস্কতকলেজ খুপিয়া, টোলে বৃত্তি 

দিয়া তোমাদেব বাঙ্গালা বিদ্যালয় গুলিতে 

সাহা করিয়া, তোমাদের নিজস্ব বজায় 

রাঁখিবার ব্যবস্থা যথেষ্ট করিয়াছেন । তোমরা 

সে সকল নিজে গ্রহণ করিবেনা। নিজেরা 

বিকৃত বুদ্ধিকে প্রণোদিত হইয়া যদি অশুভ 

উৎপাদনের ব্যবস্থা কর, তাহা হইলে তাহার 

ফল যে তোমাদিগকে ভোগ করিতে হইবে-_ 

ইহা গু সত্য এবং ইহারই জন্য বাঙ্গালীর 

মনে সুখ নাই, শান্তি নাই, স্বাস্থ্যসম্পদে 
বাঙ্গালী আজি আর সে কালের মত গরীয়ানও 
নহে। 

প্রকৃত কথা, আমাদের দেশ জ্ঞানের 

দেশ,ইহা ভোগের দেশ নহে। এ দেশের 
লোকের কোনো কালে অর্থ ছিল না, কিন্তু 

তাহার এমনই সামর্থ্য ছিল যে, সে সামর্থ্য 
একদা সমগ্র বিশ্ববাসী চমৎকৃত হইয়াছিল । 

তাহার কারণ, স্কুলকলেজের বিদ্া এখন যেমন 

অর্থকরী বিদ্যা হইয়াছে, এ দেশে সেরূপ 

ব্যবস্থার কাহারও প্রয়োজন ছিলনা । ইহার 
প্রধান কারণ, সেকালে উদরান্নের ব্যবস্থার জন্ঠ 

কাহাকেও বড় একটা ভাবিতে হইত ন1। 



৩য় বর্ষ, ১০য সংখ্যা] 

সকলেরই ছু' দশ বিষ! চাষের জমী ছিল-সেই 
জমীতে ধান্ত এবং অন্যান্য ফসলাদি ফাঁহা 

উৎপন্ন হইত, তন্বারা প্রায় সকল সংসারেরই 
অল্নের সংস্থান হইত, সকলেরই গৃহ-সান্নিধ্যে 
অল্পবিস্তর পরিমাণের বাগান ছিল, সে 

বাগানে যে পরিমাণ তরিতরকারি উৎপন্ন 

হইত, তদ্বারা আহারকালে দৈনন্দিন ব্যঞ্জনের 
ব্যবস্থা হইত। পল্লীবাসী মাত্রেরই এক একটা 
ছোট বড়--যেরূপ ধরণেরই হউক না কেন, 

দীিকা-পুফরিণী থাকিত, তাহার জন্য মৎস্য 

কাহাকেও কিনিতে হইত না। আর 

গাভীপালন--এটা সেকালে যে প্রত্যেক 
বাঙ্গালীর করণায় বিষয় ছিল, তাহার উল্লেখ 

ন। করিলেও চপিতে পারে । ফলে সেকালের 

বাঙ্গালী প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ বা অমৃত পানে 

' দীর্ঘায়ু ও বয়ঃসংস্থাপনের ব্যবস্থায় সক্ষম 

হইত। ফলে সেকালে অধিকাংশ বাঙ্গালীকেই 
জীবিকার্জনের ভাবনা বিশেষ ভাবিতে হইত 
না। সেইজগ্ঠ সেকালে বাঙ্গালী যে বিস্তাশিক্ষা 
করিত --তাহা জানার্জন উদ্দেশেই করিতে 

পারিত। এখন তে তাহ! নাই। এখন বাঙ্গালী 

ক্লষিকর্ম ভুলিয়াছে, কারণ সে আর চাষা 

হইতে রাজি নহে, পিতৃপিতামহের বাস্তভিটা 
পলীতূমির মায়! পরিত্যাগ করিয়াছে__-কারণ 

' বহুকাল সহরের সর্ববিধ সুখ উপলব্ধি করিয়া 

সে আর নানা অস্থবিধাঁর মধ্যে ম্যালেরিয়ারিষ্ট 

হইতে ইচ্ছুক নহে। চোরের উপর রাগ 

করিয়। মাটাতে ভাত খাওয়ার মত এখন 

বাঙ্গালীর অবস্থা হইয়াছে,__পল্লীগ্রামের ম্যালে- 

রিয়া নিবারণের জন্ঠ তাহার চেষ্টা মাই, 
পল্লীগুলি ম্যালেরিয়ার আকর ভূমি, সুতরাং সে 

স্থানে আর থাকা হইবে না, ইহাই 

হইয়াছে বাঙ্গালীর অবস্থা। এ অবস্থায় 

দেশের কথা । ৩৬৩ 

বাঙ্গাণীর দুরবস্থা হইকে নাতো হইবে 

কাহার? 

ইংরাজী শিথিয়া চাকরিজীবি অধিকাংশ 
বাবুর দলই এখন সহরে বান করিতে ইচ্ছুক, 

কিন্থ সহর বাসের ফলে টাকায় চারি সের 

ছু কিনিয়া! স্বাস্থ্যস্থথ লাভ করিবার ক্ষমতা 
অনেকেরই নাই। অন্যান্ত খাদ্যও বাঙ্গালা 

যথেই পরিমাণে খাইতে পায় না। তাহার 
উপর আবেব অবস্থায় বাসস্থানের ব্যবস্থাও 

বিবেচনা করিয়। “করিতে হয়,কাজেই 
অনেকেব ভাগোই আলোক-রৌদ্রহীন বাড়ীতে 

অবস্থিতি করা অনিবাধ্য হইয়। পড়ে। শিশু 

মৃহ্যুব আধিক্য --বাঙ্গালীর অকাল বা্ধকের 

বিস্তৃতি _-বাঙ্গালীক বক্মাবোগবৃদ্ধি--ইহারই 

ফলসম্তুত। 
যক্মায় বাঙ্গলা দেশ তো সমগ্র বিশ্বকে 

ছাড়াইয়৷ ফেপিয়াছে,__আর কলিকাতা হুই- 

তেছে--বাঙ্গালাব সকল স্থান অপেক্ষা যঙ্্াগ্রস্ত 

রোগীর প্রধান তীর্থ। বাঙ্গালী হোমরুল 

হোমরুল করিয়া চীংকাৰ করিতেছে, কিন্তু 

বাঙ্গালীর পক্ষে সে চিন্তার পূর্বে এই 

সকল বিষয়ের চিন্তা কর! সর্বাগ্রে কর্তব্য 

নহেকি? | 

ধর্মের সহিত স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ অতি নিকট 

বলিয়াই সে কালের বাঙ্গালী অতি ধর্মী 

ছিলেন এবং সেই ধর্মবক্ষার জন্তই সেকালের 
বাঙ্গালী নীরোগ ও স্ুস্থদেহে দীর্থাযুলাত 

করিতে সক্ষম হইতেন। 

এখনকাব বাঙ্গালী সে সাবেক পদ্ধত্তি 

একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুতরাং 

দে ধর্মপালনও নাই-সে স্বাস্থারক্ষার 
জন্ত কাহারও ঘত্বও নাই। সেকালের 

বাঙ্গালী বুবিত--শরীরমাঁদ্যং। একালের 
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বাঙ্গালী জানে-_অর্থং সর্বস্বং । শুধু অর্থ সর্বস্ব 
নহে--বাঙ্গালী এখন যথেষ্ট অনুকরণ প্রিয় 

হইয়াছে--বাঙ্গালীঘ বিলাঁস-বাঁসনা৷ তাহার 
সহিত বিজড়িত। সেই বিলাসিতা হইতে 

বাঙ্গালী তৈলমর্দন ভূলিয়াছে, তাহার স্থলে 
সাবান মর্দন আরম্ভ করিয়াছে । বাঙ্গালী ধূম- 
পায়ী ছ'কা-গড়গড়ার সাহায্যে তামাক পরি- 

ত্যাগ করিয়! বিডি-সিগারেটের সহজ সুলভ ধূম 

গ্রহণের ব্যবস্থা করিক়্াছে। কোন স্থানে 

যাইতে হইলে বাঙ্গালীর আর এক পোদ্না পথ 
ইটিবার ক্ষমতা নাই- ট্রাম অশ্বযান-মোটর 
ভিন্ন বাঙ্গালী আর চলিতে পারিবে না--এত 

অত্যাচারেও যদ্দি বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য অটুট থাকে 
_ তাহ! হইন্নে তো আর বিশ্বনিয়স্তার কোনো 
নিয়মই প্রতিপালন করিরার আবপ্তক হয় না। 

শুধু পুরুষদিগের কথ! নহে -আমাদের রমণী 
দিগকেও গৃহস্থালীর কর্ম সকল হইতে 

বিরত রািয়া আমরা তাহাদ্দিগকেও এমনই 

অকর্ধণ্য করিয়া! তুলিতেছি যে, সেই 
অকন্ধণ্যতার ফলে তাহাদিগের স্বাস্থ্যের 

ও অপচয় ঘটিতেছে। দাস দাসীর নিয়োগ 

করিও না-__পুরলক্ষীদিগকে অনবরত খাটাইয়া- 

খাটাইয়' মারিয়া ফেল-_-এরূপ কথা অবশ্য 
আমরা বলিতেছিনা, কিন্তু ধাকুড়া-মেদিনী- 

পুরের বামুন রাখিয়া, তাহাদের দ্বার রন্ধনের 

ব্যবস্থা করিয়া, দেশের নারীদিগকে যে 

শুধু শয্যাবিলাসিনী করা উত্তম ব্যবস্থা নহে- 
এ কথা সহত্র বার বলিব । 

আমাদের অন্নপূর্ণার দেশে অন্নপূর্ণার অংশ 
সম্ভ,তা! রমণীদিগকে অন্নবিতরণে ক্রিষ্ট। হইতে 

আয়ুর্ধেদ__আধাঢ়, ১৩২৬। [ ৩য় বর্ষ, ১৭ম সংখ্যা । 

দেখিলে সমাজের রুচিপরিবর্তনে ব্যথিত 

হইতে হয় বলিয়াই ইহার উল্লেখ করিলাম। 
ফল কথা, দেশের বড় ছুর্দিন। এ ছুর্দিনে 

আত্মরক্ষা কর! বাঙ্গালীর পক্ষে যেব্ধ্প অসম্ভব 

হইয়া! পড়িতেছে, তাহাতে ইহার ভবিষ্যৎ ষে 
বিশেষ অন্ধকারময়, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ 

নাই। তাই বলিতেছিলাম-_ইংরাজী পড়, 
আপত্তি নাই--শুধু আপত্তি নাই-ই ৰা বলি 
কেন,-_ইংরাজী তোমাকে পড়িতেই হইবে-_ 
কিন্ত প্রত্যেক বাঙ্গালীর নিকট করজোড়ে 

প্রার্থনা করিতেছি--অন্ুকরণে মজিয়৷ যাইও 
না, পিতৃ পিতামহের আদেশ ভুলিও না 

অনুকরণ শআ্রোতে হিন্দুর দীক্ষা ভাসাইয়া দিয়া 

বিজাতীয় বন্যার প্রাবল্যে ভাসমান হইও না । 

তাহাতে হইবে কি ?--না--তাহাতে দু/য়ের 

বা”র হইবে । না পারিবে অনুকরণে আসল টুকু : 

আনিতে, না পারিবে হিন্দুহ্ব বজায় রাখিতে । 
ফলে একটা খিচুড়ির মিশ্রণে তুমি সহজেই স্বাস্থ্য 
হানি করিয়া বসিবে। রী 

হিন্দত্ব বজায়ের সহিত যে আমাদের 

স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ বিজড়িত_-সে কথা পূর্বেই 
উল্লেখ করিয়াছি ; সুতরাং যাহাতে স্বাস্থ্য 

বজায় থাকে, নীরোগ হইতে পার, দীর্ঘায়ু 
লাভ করিতে পার, বৎসরের মধ্যে নয় 

মাস কাল চিকিৎসকের শরণ গ্রহণ করিতে 

না হয়--তোমার বীর্যোৎপন্ন সন্তান সম্ভতি 

যাহাতে তোমারই দোষে অকালে কাল 

কবলিত না হয়--কাঁ়মনোপ্রাণে হিন্দুত্ব 

বজায় রাখিয়! তাহারই ব্যবস্থা কর-_ইহাই 
আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ । 

. জ্ীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরগ্রন। 

(8 নাযোতি ররর 
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[ ডাক্তার-কবিরাজ সংবাঁদ। ] 

( পূর্বান্বৃত্তি ) 

ডাঃ। এখন ধুম পানের দ্বারা কি উপ- 

কার হয় বলুন। 

ক। ন্নেহন ধুম বাযু নাস করে, বিরেচন 

ধুম কফকে উংিষ্ট ক'রে নির্গত করে। 
প্রায়োগিক, ধূম ন্বেহন ও বিরেচন এই উভয় 

ধুমের কার্য্যকারী। ধুমপান করিলে ইন্দ্রিয়, 
স্বর ও চিত্ত গ্রসন্ন.হয়, কেশ, দন্ত ও শ্মশ্র দৃঢ় 

হয় এবং মুখ সুগন্ধ ও পরিষ্কৃত হইয়। থাকে। 

ইহা সুস্থাবস্থায় ধুম পানের গুণ। ইহা ভিন্ন 
কার, শ্বাস, অরুচি, মুখের উপলেপ (যেন 

কিছু লেপা রহিয়াছে বোধ), স্বরভেদ, মুখ 

হইতে লালাদি আ্রাব, বমি, তন্দ্রা, হনুস্তস্ত, 

( চোয়াল ধরা), মন্যান্তপ্ত, পীনস, শিরোরোগ, 
কর্ণশূল, চক্ষু শূল এবং বায়ু ও কফজনিত 

মুখরোগ জন্মিতে পারে না ও জন্মিয়। থাকিলে 
প্রশমিত হয়। 

ডাঁঃ। ধৃম পান বেশী হ'লেকি দোষ 

হয়? | 

ক। অতিরিক্ত ধুমপাঁন ক'রলে রোগের 

শাস্তি হয় না এবং তানু ও গলদেশের 
শুভা, দাহ, ভৃষণা, মৃচ্ছা, ভ্রম (ঘুরণী) মত্ততা, 

কর্ণরোগ, চক্ষুরোগ, দৃষ্টির হীনতা, নাসারোগ ও 
দৌর্বল্য জন্মিয়া থাকে। 

ডাঃ। আচ্ছ। ধূম কতক্ষণ পান ক'রতে 

হ'বে, তা”র কিছু নিম্নম আছে। 

ক। আছে বৈকি। প্রায়োগিক ধুম 
মুখ 'ও নাসিক! দ্বারা পর্যায়ক্রমে তিন তিন 

বার বাচার চার বার পান করতে হয়। 

যতক্ষণ চক্ষু দিয়ে অশ্র নির্গত না হয়--ততক্ষণ 

ন্নিহিক ধূমপান করতে হয়। এটা হ'ল 

সকলের পক্ষে ; ছূর্বল ব্যক্তি এর চেয়ে কম 

পাঁন করবে | বিরেচন ধুম ৩1৪ বার অথব! 

যতক্ষণ শ্রেম্সা নির্গত না হয়__ততক্ষণ পান কর! 

নিয়ম। কামহরধূম , আহারের পর তিন 

চার বার পান করতে হয়। আর খোসা 

শূন্য তিলের যাগ আঁক পাঁন ক'রে কফণীয় 
ধুমপান ক'রতে হয়। যতক্ষণ বমন হ'য়ে পিত্ত 

নির্গত না হয়__ততক্ষণ পান করা! উচিত। 

ডাঃ। এই ত গেল আপনার চতুর্থ কর্ম। 

পঞ্চম কর্মীকি? 

ক। পঞ্চম কর্ম করান-_ গণ্য ধারণ। 

আর তা” ছাড়া আম্ট্যোতন তর্পণ, পুটপাক 

ব'লে কিছু কর্ম আছে। 

ডাঃ। আচ্ছা আপনি সংক্ষেপে সব 

গুলোর কথাই 'বলুন। কর্থের বংশ একে- 
বারে নির্বংশ করা যাক। 

ক। আজতো মেটা আমি আরম্তই 
করেছি, আপনার বলবার, অপেক্ষা রাখিনি । 

এখন মব গুলোর কথাই সংক্ষেপে বলি শুদুন। 
কবল চার প্রকার, বথা, স্তেহী, প্রসাদী, 
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শোধন ও রোপণ। যায় জন্য রোগে সিদ্ধ ক। সেব্যাখ্যা পৌরাণিকের! করবেন । 

ও উষ্ণ গুণযুক্ত কবল, পিত্ত জন্ত রোগে মধুর | তবে আয়ুর্বেদের মতে যদি ব'ল্তে হয়--তা? 
ও শীত গুণযুক্ত কবল, কফ জনিত রোগে 

কটু, অল্ল, লবণ, রুক্ষ ও উষ্ণ কবল 

প্রধুজ্য । ইহাকে শোধন বলে। আর 

বাতজ রোগে ও পিত্ৃজ রোগে যে ছুই 

প্রকার কবল প্রয়োগ ক'রবার কথা বলা 

হয়েছে, তা*দের যথাক্রমে ন্নেহী ও প্রসাদী 

বলে। এতত্ডিন্ন মুখব্রণে কষায় স্বাদ ও তিক্ত 

দ্রব্যের যে কবল প্রয়োগ করার নিপ্নম 

আছে, তা'কে বোপণ বলে। 

ডাঃ। আচ্ছা কবল কি দিয়ে দিতে হয়? 

ক। রোগ ভেদে সেই সেই দ্রব্যনাশক 

ওষধের সঙ্গে সিদ্ধ ক'রে ক্বাথ প্রস্তত করতে 

হয়। তারপর বারু রোগে ঘ্বৃতা্দি স্নেহ, পি- 

রোগে কিসমিসের কাথ, চিনি প্রভৃতি মধুর 

দ্রব্য, আর কফরোগে ঠ, পিপুল, মরিচ 
প্রভৃতি দ্রব্যের চূর্ণ মিশিয়ে কবল প্রয়োগ 
করতে হঙ্স। মুখের ক্ষতে ক্ষতনাশক দ্রব্যের 

ক্কাথ প্রস্তুত ক'রে প্রয়োগ ক'রতে হয়। 

ডাঃ। আচ্ছাক বল আর গণ্ডষে প্রভেদ কি? 

ক। ওরা ছুই ভাই--কবল ছোট আর 

গণ্ডষ বড়। যে পরিমাণ দ্রব্য মুখে নিয়ে 

মুখের মধ্যে অনায়াসে সঞ্চালন করতে পারা 

যায়, সেই পরিমাণ নিলে তা”কে কবল বল! 
যায়। কবল ,শব্বের অপত্রংশ কুল্লি আর 
কুলকুচো। আর যে পরিমাণ দ্রব্য মুখে নিলে 
মুখ মধ্যে সধশালন কর! যার না, মুখটা বুজে 
চুপটা ক'রে বসে থাকতে হয়, সেই পরিমাণ 
নিলে তাকে গণ্য বলে। 

' ডাঃ। পুর্বে খধির! গঞ্চুষে সমুদ্র পর্যন্ত 
পান ক'রে ফেলতেন। তা' হলে তাদের 

শ্রীমুখে গহ্বরের পরিমাণ কম ছিল না । 

হলে অগন্ত্য লবণ রসযুক্ত;সৃতরাং শোষন গণ্য 

ধারণ করেছিলেন বলে তাঁর কফরোগ 

আর পক্ষু মুশি মধুর রাঙ্গাজলের গণ্ডষ ধারণ 
করেছিলেন ঝ'লে তার পিত রোগ ছিল। 

ডাঃ। ঠিক বলেছেন, কোনে! বিলিতী 
এ্টিকোয়েরিয়েনকে (42000817%7) লিখলে 

তার! এটা আহ্লাদ সহকারে গ্রহণ করবেন। 

ক। তা করুন আপনি এখন শ্রবণ 

করুন। অনন্যমনা হয়ে এবং শরীর উন্নত 

ভাবে রেখে অর্থাৎ সোজা হয়ে +সে কবল 

ও গণ্ডষ ধারণ করতে হয়। যে পধ্যস্ত দোষ 

গালের মধ্যে না আসে এবং নাসাশোত ও 

চ্ষু জলপ্লুত না হয়--ততক্ষণ কবল ও গণ্ডষ 

ধারণ ক'রতে হয়। তারপর মধু দ্বৃতাদির 
করল ধারণ করতে হয়। কবল প্রয়োগ 

করবার পুর্বে শু", পিগুল, মরিচ) বচ, সধর্প 

ও হবীতকী বেটে তৈল, গোমুত্র বা মধুব সঙ্গে 

লবণ সংযোগে মিশ্রিত ও উষ্ণ করে রোগীর 
গলায়, গালে ও লল্টে মাখিয়ে স্বেদ দিতে 

হ্য়। 

ডাঃ। কবল গণ্ুযেরও অযোগ অতি 

যোগ আছে নাকি? 

ক। আছে বৈকি? কবলের হীনযোগ 

হ'লে মুখের জড়তা, কফের উৎক্লেশ এবং রূস- 

জ্ঞানের হানি হয়। অতিযোগ হ'লে মুখে ক্ষত, 

মুখের শুফতা।, তৃষা, অরুচি ও ক্লান্তি জন্মায় । 

আর সম্যক প্রয়োগ হ'লে ব্যাধির উপশম, 

মনের সম্ভোষ, মুখের নির্বলতা ও লঘুতা এবং 
ইন্দরিয়ের গ্রসন্নত! ঘটে । | 

ডাঃ। আচ্ছা! কবল গণ্ডষ কোন্ কোন্ 

রোগে প্রয়োগ করা ধায়? 
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ক। নান৷ প্রকার মৃখরোগ, নাসারোগ, 

কণ্ঠরোগ, দস্তরোগ প্রভৃতিতে কবল প্রয়োগ 

করা যায়। শ্লেশসপ্রক্কতি - ব্যক্তির পক্ষে 

ৰসম্তকালে কফ প্রশমনের জন্য কবল হিত 

কর। নিত্য তৈলের গণ্ডষ ধারণ কণরলে 

অকাল বল্গী পলিত হয় না, কেশ দত্ত প্রভৃতি 

ভাল থাকে, ইন্জিয় সকল প্রসন্ন হয়, ও দৃষ্টি 
অব্যাহত থাকে । 

ডাঃ। এইবাৰ অঞ্জন, নাকি ব'লবেন-__ 
ৰ'লেছিলেন ? 

ক। হাঁবলছি। তা'র আগে কবলের 

একটা বৈশাত্রেয় ভাইয়ের পরিচয় দিই-_এর 
নাম প্রতিসারণ। কবলের জন্ত যে সব ওষুদ 

প্রয়োগ ক'রতে হয়, সেই সব ওষুদ সেই সেই 
ক্ষেত্রে চূর্ণ ক'রে ৰা বেটে প্রয়োগ করাকে 
প্রতিসারণ বলে। এর দোষ'গুণ--সব কবলের 

ন্তায় এবং কৰল প্রয়োগ দ্বারা যে সকল রোগ 

নষ্ট হয়, প্রতিসারণ দ্বারা সেই সকল রোগও 
নষ্ট হয়। 

ডাঃ। এইবার অঞ্জনের কথ! বলুন ? 
ক। অঞ্জন সুস্থ শরীরে ব্যবহার করলে 

চক্ষু ভাল থাঁকে। পূর্বে অঞ্জন ব্যবহার 

কণব্বার রীতি ছিল। কজ্জলপুবিত লোচন 
নত্রীলোকের সৌন্দব্য বৃদ্ধি করতো! বলে শোনা 

যানন। এখন এই হিতকর প্রথাটা' প্রায় লোপ 

পেরেছে । কেবল শিশুদের জন্ত ইহা! এখন 

অনেক স্থলেই দেওয়া হয়। তবে সভ্যতার 
খাতিরে তাঁও বুঝি আর থাকে না। 

ডাঃ। হা হালি হিসাবে শিক্ষিত অনেক 

লোকের বাঁড়ী থেকে ছেলেদের কাঁজল পরাঁও 

উঠে গিয়েছে। 

ক। ভা উঠবে বৈকি। “নইলে চোখের 
চিকিৎসকেরা এখন ' মোটর হাঁকাবেন কি 

পঞ্চকর্ম্ম ৩৬৭ 

করে! চশমার দোকান চ*ল্বে কি করে, আর 

চশমা চোখে দিয়ে সত্যতার উৎকর্ষের 
পরিচয়ইবা দেওয়া হবে কি করে? 

ডাঃ। আপনি কি বলতে চান যে, কেবল 

কাজল ন! পরাঁবার জন্যই এত চোখের দোষ 

আর চশমার ছড়াছড়ি ? 

ক। কেবল যেসেই জন্তে--তা” বলছি 
না; তবে কাজল পরাব প্রথা লোপ পাওয়ায় 

চোখের বোগের এবং চশম! ব্যবহারের যে 

অনেকটা বাহুল্য ঘটেছে--সেটা বোধ হয়.সত্য | 

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এখনও অনেক স্থলে 

অঞ্জন (সুরমা) ব্যবহারের চণিত আছে, আর 

যার অঞ্জন ব্যবহার ক'রে-_-তাদের মধ্যে 

চোখের রোগ এবং চশমার ব্যবহার খুব কম। 

ডাঃ। সেটা কেবল আপনার অন্ু- 

মান তো? 

ক। কেবল অনুমান নয়, একটু সন্ধান 
নিয়েও দেখিছি। এখন একট! কথা এই যে, 

কাজল পরা উঠে গেল কেন? সভ্যতার 

খাতিরে কি? কিন্ত কাজল পরা অসভ্যতার 

পরিচায়ক হোক আর যাই হোক, কাজল 

পরলে চক্ষু ভাল থাকে এবং সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধি হয়। 
কোন কজ্জলপূরিতলোচনা-স্থন্দরীকে দেখ- 

বার সৌভাগ্য আমার ঘটেনি, কিন্ত শিশুদের 

কাজল দিলে বড় সুন্দর দেখায় দেখেছি । 

ডাঃ) সে বিষয়ে আমিও আপনার সঙ্গে এক 

মত। এখন অগ্রন প্রয়োগের কথ। বলুন। 

ক। কফ বিরেচন এবং শিরোবিরেচন 

ঘারা রোগীকে বিশুদ্ধ করলেও যদি চক্ষুতে 

ও চক্ষুর নিকটে দোষ থাকে এবং শোথ 

বেদনা, বস্তু, পৈচ্ছিল্য, ফরফর করা, অশ্রু 
নির্গম, রক্তিমাবর্ণ ও ঘনদুষিকা (পিচুটি) 
নির্গম প্রভৃতি ঘটে, তাহ! হইলে চক্ষুতে অঞ্জন 
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প্রয়াগ করা কর্তব্য। অঞ্জন তিন প্রকার, 

যথা লেখন অর্থাৎ দোষ উঠাইয়! ফেলে; রোপণ 

অর্থাৎ যাহ! ক্ষত শুফ করে এবং দৃষ্টি-প্রসাদন 

অর্থাৎ যুঁহা দৃষ্টি শক্তিকে নির্শাল করে। 
কষায়,। অন্ন, লবণ ও কটু দ্রবা দ্বারা 

লেখাঞ্জন, তিক্ত দ্রব্য দ্বারা রোপণাঞ্তন 

এবং স্বাছু ও শীতল দ্রব্য ঘারা দৃষ্টি প্রসাদন 
অঞ্জন প্রস্তত হ'য়ে থাকে। 

ডাঃ। অঙ্গন কি হাতে করে দিতে হয়? 

ক। না, শলার ক-রে দিতে হয়। শলা 

দশ আঙ্গুল মধ্যভাগে সুক্ষ এবং শলাকার মুখ 

কুন্দ, জাতি বা মল্লিকা ফুলের কুঁড়ির মত 

হওয়া উচিত। লেখনকার্ষ্যের জগ্ভ তামার 

শলাকা, রোপণ কার্যে কষ্ণবর্ণ লৌহের শলাকা 
এবং ছৃষ্টিপ্রসাদনের জন্য স্বর্ণ বা রৌপা 
নির্মিত শলাকা কিম্বা অশ্ুলি দ্বারা অঞ্জন 
প্রয়োগ ক'রতে হয়। 

ডাঃ। অঞ্নপ্রয়োগ ক'রবার নিয়ম কি ? 

ক। চক্ষু উল্মীলিত না করে শলাক! 

দ্বারা চক্ষ্মতে এবং পরে চক্ষুর, পাতা ভিতরে 

অগ্রন প্রয়োগ ক'রতে হয়। কিছুক্ষণ পরে 

ব্যাধি দৌষ এযং খতুর উপযোগী জলের দ্বারা 
চক্ষু ধৌত ক"রতে হয়। তা'র পর বাম চক্ষের 

উপরের পাতা উর্ধে আকর্ষণ ক'রে নির্মল বস্ত্র 
_-বেষ্টিত অনুষ্ঠ দ্বারা বাম চক্ষু এবং বাম অন্গুষ্ঠ 
দ্বারা দক্ষিণ চক্ষু মার্জন করে পরিষ্কত করতে 

হয়। 

ডাঃ। অঞ্জন প্রয়োগ করবার নিষেধ 

কিছু আছে? 
কা ক্রমশঃ ঝলছি। অঞ্জন প্রয়োগ 

ক”রলেও যদি ক'%ও জড়তা ভাল না হয়, তা? 
হলে তীক্ষ অঞ্জন ও ধৃম প্রয়োগ করা বর্তব্য। 

কিন্ত তীক্ষু অঞ্জন প্রয়োগের ফলে চক্ষুতে জালা 
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উপস্থিত হলে শীঘ্র শীতল অঞ্জম প্রয়োগ 
করতে হ'বে। প্রাতঃকালে, অপরাহ্ে, মেঘ! 

গমে এবং সুর্যের উত্তাপ প্রবল হ'লে অঞ্জন 

ব্যবহার কর! উচিত। যাঁহাকে বমন করান 

হইয়াছে, যাহাকে বিরেচন করান হইয়াছে, 

যাহার মল মূত্র দিয়া বেগ উপস্থিত হইয়াছে, 
আহারের পরে, কুদ্ধ, ভীত ও পিপাসিত 
বাক্তিকে, সুশ্ম বা উজ্ববল বস্ত দর্শনের 

পরে, শিরোবেদনায়, শোষে; রাত্রি জাগরণের 

পরে, মাথা ধুইবার পরে, ধুম বা মদ্যপানের 
পরে, অজার্ণে, রৌদ্র সেবনের পরে, দিবা 
নিদ্রার পরে, পিপাসিত ব্যক্তিকে এবং 

হুর্ধ্য প্রকাশ না পাইলে অগ্রন প্রয়োগ করা 

নিষিদ্ধ । 

ডাঃ। আচ্ছা অঞ্জনের আগে আর 

একটা কি বলেছিলেন ?_-অচেতন- না কি ? 

ক। ঠিক অচেতন নয়, তবে কাছাকাছি 

বটে, আশ্চ্যোতন। যাকে আপনার! আই ডূপ 
(155০-9:০০) বলেন। বাম হস্ত ছার 

চক্ষু উন্মীলিত ক'রে তুলার বর্তি দ্বারা ছুই 

আঙ্গুল অন্তর থেকে চক্ষুর কনীনিকার উপর 
দশ বা বার ফৌট৷ ওষুদ প্রয়োগ করতে হয়। 

তা'রপর কোমল বন্ধ দ্বার! চক্ষু মার্জনা ক”রে 

অপর একধানি কোমল বস্তু উ্ণ জলে ভিজিয়ে 

চক্ষুতে মৃছু স্বেদ দিতে হয়। বায়ু ও কৃফ- 

গ্রধান চক্ষু রোগেই এই প্রণালী প্রশস্ত | 

তাঁঃ। আশ্চ্যোতনে কি উপকার হয়? 

ক? ইহ দ্বারা চক্ষুর বেদনা, চুলকানি 

ফরফ'র্ করা, জলপড়া, জাগা ও লাল হওয়া 

ভাল হয়। রক্ত ও পিত্তজনিত শীতল এবং 
বাযু ও কফরোগে উষ্ণ আশ্চ্যোতন প্রয়োগ 
করলে চক্ষু বৈদনা, বুক্তবর্ণতা' এবং অবিরত 

জনত্রাব হঃয়ে দৃষ্টি শক্তি ন্ট হয়।. তত্যস্ত 
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শীতল আশ্চ্যোতন প্রয়োগ করলে চক্ষুতে 

হ্চীবেধবৎ যাতনা. স্তন্ধতা ও নানাপ্রকার 
যন্ত্রণা হয। আশ্চ্োতন অধিক মাত্রায় 

প্রয়োগ করলে চক্ষু ফরফর কবা, চক্ষু কষ্টে 

উন্মীলন করিতে পাবা, এবং চক্ষুব পাতায় 

ন্ক্তবর্ণত৷ উপসর্থ ঘটে । ,আশ্চ্যোতন অন্ন 
পরিমাণে ব্যবহার করলে রোগ বুদ্ধি পার। 

আর অপরিষ্কত আশ্চ্যোতন ব্যবহার ক'রলে 

চক্ষুতে শোথ হয়। 

ডাঃ। এ যে সব্বনেশে চিকিৎস! কবি- 

রাজ মশায় ! যাতে চক্ষু নষ্ট হয়ে যায়--এমন 

চিকিৎসা! না কবাই ত ভাল। 

ক। চক্ষুব হিত কববার জন্তই চিকিৎসা 
করা, ন্ট ক'রবাব জন্যে নয়। ভাল কর্মের 

অবথ! প্রয়োগ হইলে চক্ষু নষ্ট হইয়া যেতে 

পারে-_-এই কথা বল! হয়েছে । তা” এটা যে 

শুধু আশ্চ্যোতনেই হয়-__তা” নয়, ওষধ, শক্ত, 

বমন, বিরেচন, বস্তি প্রন্থতি সব গুলিবই অযথ! 

প্রয়োগে রোগার মহান অনিষ্ট হতে পারে ! 

ডাঃ। তা সত্য বটে । এখন আর যা, 

অবশিষ্ আছে-_সেটা ঝলে ফেলুন । 

ক। প্রাতঃকাল বা সন্ধ্যাকালে তর্গণ 

প্রয়োগ করা উচিত । বব ও মাষকলার বাঁটা 

দিয়ে চক্ষুর কোণের বাহিবে ছুই আঙ্গুল উচ্চ 

সমান আল প্রস্তত করতে হয়। তারপর 

দৌষানুসারে দোষনাশক ওষধ নিয়ে চক্ষুর 

পাতা পর্য্স্ত পূরণ করতে হয়। কিন্ত 
রাতকাণা, বাধুরোগ, তিমির ও কৃচ্ছনামক 
চক্ষুরোগ প্রভৃতিতে ঘ্বতৈর পরিবর্তে ওঁষয 

সিদ্ধ বদ! প্রশ্নোগ হিতকব। 

ডাঃ। তারপর কি করতে হয় ? 

ক। চক্ষু ঘন ঘন বন্ধ ক'রতে হয়, আর 

খুলতে হয়। চক্ষুর পাতার রোগে এক শত 

আধাড়--২ 
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লঘু অক্ষব উচ্চারণ কাঁল গর্যযস্ত, চক্ষুর সন্ধিগত 
রোগে তিন শত মাত্র! (লঘু অক্ষর), শুরু মণ্ডল 

(শ্বেতবর্ণ অংশ) গত রোগে পাচ শত মাত্রা ; 

কৃষ্কমগ্ডল গত রোগে সাত শত মাত্রা, 

দৃষ্টিমগুপ গত রোগে অই্ট শত মাত্রা, অধিমস্থ 
নামক চক্ষুবোগে দশশত মাত্রা, বাধুতে দশ 

শত মাত্রা, পিত্তে ছয় শত মাত্রা, কফে ও সুস্থ 

ব্যক্তির দৃষ্টি প্রসাদন জন্য পাঁচ এত মাত্র! কাল 

তর্পণ রাখতে হয়; পরে অপাঙ্গের নীচে 

একটা ছিদ্র ক'বে নেহ বা"র কবে দিতে হয়। 

ইহার পর রোগীকে ধুম পান কবান উচিত 
আর আকাশ ও দীপ্তিশীল পদার্থ দেখতে 

দিতে হয়? 

ডাঃ। এতে উপকার কি হয়? 

ক। বাধুক্ধনিত রোগে প্রত্যহ, পিন্ত 

জনিত রোগে একদিন অন্তর, কফজনিত 

রোগে কবং সন্থ শবীবে ছুইদিন অস্তব চক্ষুব 

তৃপ্তি না হওর! পর্য্যন্ত তর্পন ব্যবহার করলে 

দৃষ্টিশক্তি বদ্ধিত হয়, চক্ষু নিম্মল হয় এবং চক্ষু 

সুস্থ হয়। 

ডাঃ; এবও কি অযোগ অতিযোগ 

আছে £ 

ক। আছে বৈকি। হীন তর্পণ হ'লে 

পূর্বোক্ত লক্ষণের বিপবীত লক্ষণ প্রকাশ পায়, 

আর অতি তৃপ্তি হ'লে চুলকানি, পিচ্ছিল, আ্াব 
প্রভৃতি শেম্মজ রোগ প্রকাশ পায়। 

ডাঃ। আব বাকি রইল কি 

ক। এইবার পুটপাকের কথা বললেই 

শেষ হয়। বাতজনিত চক্ষুরোগে শ্নেহন, বাত 

শলেম্মরোগে লেখন, আর চক্ষুর দৌর্ধ্বল্য, বায়ু 
পিত্ত ও রক্তজনিত চক্ষুরোগে এবং স্বস্থ শরীরে 

প্রসাদন শ্দুটপাক্ প্রয়োগ কণ্রতে হয়। স্বেহন 
পুটপাক এরও পত্র বেছ্িত ও মৃত্বিকা লিপ্ত 



৩৭৪ 

ক'রেধব কাঠের .কয়লার আগুনে, লেখন 

গুটপাক বট পত্রে বেষ্টিত ও মৃত্তিকা লিপ্ত 
ক'রে ধন্তন কাঠের কয়লার আগুনে এবং 

গ্রসাদন পদ্মপত্রে বেষ্টন ও মৃত্তিকা লিপ্ত 

করে ঘুটের আগুনে পাক করতে হয়। 
লেপ রক্তবর্ণ হ'লে অগ্মি থেকে উদ্ধত করে 

শীতল হলে তা*রপর তর্পণের মত প্রয়োগ 

করতে হয়। লেখন পুটপাক শত মাত্রা কাল 

ন্নেহন পুটপাক ছুই শত মাত্রা কাল এবং 

গ্রসাদন পুটপাক সাত শত মাত্র। কাঁল ধারণ 

আয়ুর্যেদ--আধাঢ়, ১৩২৬। [ ওয় বর্ষ, ১৭ম সংখ্যা । 

কণ্মতে হয়। লেখন ও স্নেহন পুটপাক 

ঈষদুষ অবস্থায় প্রয়োগ করা কর্তব্য। পুট- 
পাফের উপকারিতা এবং অযোগ অতিযোগ 

তর্পণের স্তায়। 

ম্নেহন ও লেখন পুটপাক প্রয়োগের পর. 

ধুম পান করা উচিত। যতদিন পর্য্যস্ত তর্পণ* 

ও পুটপাক প্রয়োগ করা যায়,তার দ্বিগুণ সময় 
পর্যযস্ত হিতকব পথ্য সেবন করা উচিত। 

যাঁদের নন্ত প্রয়োগ ক'রতে নেই, তাদের তর্পণ 

এবং পুটপাঁক প্রয়োগও ক"রতে নেই । 

(উবার 

মসূুরিক। বা বমন্ত। 
০৯৩ 

( পূর্ব প্রকাশিত অংশেব পৰ |) 

আযুর্বেদে বাভ, পিত্ত, কফ, রক্ত ও সন্নি- 

পাত ভেদে পাঁচ প্রকার বসন্তের কথা উদ্লিখিত 

হইয়ছে। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি 
ও শুক্রাশ্রয় পুর্ববক বায়ু পিত্ত ও কফ কর্তৃক 

বসম্ত রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদের 

মধ্যে রমকে আশ্রয় করিয়া! ষে বসন্ত উৎপন্ন 

হয়, চলিত কথায় তাহারই নাম পাঁণিবসন্ত 

বা জলবমন্ত। রক্তগত মস্থরিক৷ কৃষ্ণবর্ণ 

ও পাতলা! চর্দাবিশিষ্ট। ইহা শীঘ্র শীঘ্ত 

পাকিয়া উঠে এবং বিদীর্ণ হইলে ইহা! হইতে 
রক্তআাব হয়। রক্ত যদি অধিক পরিমাণে 

দুষিত না! হয়, তাহা হইলে এ বমস্তও স্খসাধ্য। 
মাংসগত মস্থরিকা কঠিন, স্গিগ্ধ ও পুরুচর্ম 
বিশিষ্ট; ইহা,পাকিতে বিল্ঘ হয়। ইহাতে 

গাত্রশূল, তৃষা) কু) জর ও চিত্রচাঞ্চল্য 

বিদ্তমান থাকে। এই.ভাবের বসস্তরোগ কষ্ট 

স্থল, চিন্ধণ ও বেদনাধুক্ত। 

বিভ্রম, চিত্রচাঞ্চল্য ও সন্তাপ--এই সকল 

উপদ্রব উপস্থিত হয়। 

সাধ্য। মেদোগত মস্রিক! মগ্ডলাঁকার, 

কোমল, কিঞ্চিৎ উন্নত, ঘোর জরোৎপাঁদক, 

ইহাতে মনো! 

ইহা সম্পূর্ণরূপে 

অসাধ্য ব্যাধি। দৈবাৎ এইরূপ ভাবের বসন্ত 

হইতে কেহ অব্যাহতি লাভ করিয়৷ থাকে। 

অস্থি ও মজ্জাগত মস্থরিক। ক্ষুদ্রা্কৃতি, গাত্র 

সমবর্ণ, রুক্ষ, চিপিটক সদৃশ চেপটা ও কিঞ্চিৎ 

উন্নত। এইরূপ বসস্তে মোহ, বেদনা ও অরতি 

হয়। এইরূপ বসন্তে মর্মস্থল সকল ছিন্ন 

হওয়ায় সর্ববাঙ্গে ভ্রমর দংশনের স্তায় যন্ত্রণা হইয়া 
থাকে। এনপ বসন্ত আশ প্রাণনাশক । শুক্র- 

গত মহ্থরিক! চি্ণ, সুক্ম ও অত্যন্ত বেদনা 
যুক্ত। ইহাতে চিত্তের অস্থিরতা, মুচ্ছ, দাহ, 

মত্ততা, 'আর্দরবন্ত্র আচ্ছাদনের স্তায় অনুতূতি-- 
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এই সকল উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। ইছাও 

আশ প্রাণনাশক। 

ত্রিদোষজাত বদস্তও অসাধ্য ব্যাধি। ইহ! 

দের কতকগুণি প্রবালের ন্তায় লোহিতবর্ণ, 

কতকগুলি জাম ফল তুল্য চি্ধণ, কৃষ্ণ, 

কতকগুলি লোহিতবর্ণ সদৃশ রুক্ষ ও কৃষ্ণ, 

কতকগুলি তমাল ফলের তুল্য বর্ণ বিশিষ্ট হয়। 

বাধুর আধিক্য যুক্ত বসন্তে পীড়কা সকল 
শ্তাববর্ণ বা অরুণ বর্ণ, রুক্ষ, তীত্র বেদনাধুক্ত 

ও কঠিন হয় এবং এরূপ বসন্ত বিলম্বে 

পাঁকিয়া থাকে । এরূপ বসন্ত হইলে- সন্ধি, 
অস্থি ও পর্বস্থানে বিদারণবৎ বেদনা, কাস, 

কম্প, অনবস্থিত চিত্তত্ব ও ক্রম) ভালু, ওঠ 
জিহ্বার শোষ, তৃষ্ণা এবং অরুচি উপসর্গ 

হইয়! থাকে। 

গ্লৈম্নিক বসন্তের পীড়কা সকল শ্বেতবর্ণ। 
চিক্কণ, অতিশয় স্থল ও কু বিশিষ্ট, ইহাতেও 
অল্প বেদনান্ৃভৃতি হয়। ইহা৷ দীর্ঘকালে পাকে। 

কফআব, ন্তিমিত্য, শিরোবেদনা, গাত্র গৌরব, 

বিবমিষা, অরুচি, নিদ্রা, তন্দ্রা ও আলম্ত--. 

এইগুলি ইহার উপসর্ণ । 

ইহা ভিন্ন চন্্দল নামক একপ্রকার বসন্ত 
আছে, | তাহাতে কণ্ঠরোথ, অরুচি, স্তস্তিত- 

ভাব, প্রলাপ ও অরতি উপস্থিত হয়। ইহা 

দুশ্চিকিৎসা। 
প্রাক সকলপ্রকার ন্সস্তের কথাই আমর! 

মোটামুটি ভাবে উল্লেখ করিলাম। এইবার 

ইহার চিকিৎস! ও প্রতিষেধক বিধি বলিব। 

প্রতিষেধক বিধি। 

১। তেলাকুচার পাতা, মাধবীলতার 

পাতা, অশোক পাতা, পাঁকুড়পাতা ও বেতস 

পাতা-:এই সঞ্ধল দ্রব্যের এক একটা 1৮১০ 

মসুরিকা বা বসন্ত। ৩৭৬ 

ওজনে লইয়া, আধসের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধ 

পোয়া থাকিতে নামাইয়া, একরাতরি পর্যযসিত 

অর্থাৎ বাসি করিয়৷ পরদিন প্রাতঃকালে সেব্য। 

ইহাতে বসন্ত রোগ উৎপন্ন হইতে পারে না। 

ইহা চৈত্রমাসে পাঁন করিতে হয়। 

২। হ্রীতকীর আঁটি বা স্ত্রীশৃগালের 

অস্থি পুরুষের দক্ষিণ হস্তে ও. স্ত্রীলোকের 
বাম হস্তে ধারণ করিলে বসন্তের আক্রমণ 

হইতে রক্ষা! পাওয়া যায়। 

৩। রূদ্রাক্ষ হস্তে ধারণ করিলে বসস্ত- 

ভয় নিবারিত হইয়া থাকে। 

৪। ডাঁবের জলে আতপ চালের অন্ন 

প্রস্তুত করিয়া এক সপ্তাহ ভোজন করিলে 

বসন্তের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাওয়। যায়! 

৫ কণ্টকারীর শিকড় চারি আনা,২১টি 

গোলমরিচের সহিত বাসি জল দিয়া বাটিয়া, 
বৎসরে ১ দিন মাত্র সেবন করিলে বসন্তের 

আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায় 

৬। চৈত্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী 
তিথিতে শুক্বর্ণ কলসোপরি রক্তবস্থ নিন্মিত 

পতাকাধুক্ত সিজ বৃক্ষের শাখা গ্বাপন করিলে 

বসন্তের ভয় বিদুরিত হয়। 
৭| উচ্ছের বীচি বসম্তের প্রতিষেধক। 

নিষ্ব ভোজনও প্রতিষেধক হইয়া থাকে, 

এজন্য চৈত্রমানে এ ছুইটী দ্রব্য বিশেষভাবে 

ব্যবহার করা উচিত। 

৮। মৎস্য, মাংস, উষ্ণবীর্য্য ও গুরুপাক 

দ্রবা- এ সময় যত কম ব্যবহার করা যায়, 

বসন্তের আক্রমণ হইতে ততই আত্মরক্ষার 

সম্ভাবনা । 

প্রথমাবস্থায় চিকিৎসা । 
১। কুমারিয়া লত। ২ তৌলা, জল 'আধ 



৩৭২ 

সের শেষ আধ পোয়া । ছুই আন! পরিমিত 

হিং প্রক্ষেপ দিয়া ইহ! আক্রমণের প্রথমাবস্থায় 

“পান করিলে উপকার দর্শে। 

২। শেয়ালকাটার মূল বাদি জল দ্বার! 
বাটায়। পান করিলেও বসন্তের প্রতীকার হয়। 

৩। হলুদের পাতা ও তেতুলপাঁতা চারি 

আনা হিসাবে এক একটি লইয়া! শীতল জলের 
সহিত বাটিয়া সেবন করাইলে বসন্তের প্রথম 

আক্রমণে উপকার হয়। 

৪। সুপারির মূল, নাটাঁকরঞ্জের মূল, 

গোস্ষুর মূল অথবা অনন্তমূল -এক একটি 

দ্রব্য এক আনা পরিমিত লইয়া জলের সহিত 

বাটিয়া সেবন করাইবে। 

৫ | বাতজ মস্থরিকায় দশমূল, বাসক, 

দারুহরিদ্রা, বেণার মূল, হুরালভা, গুলঞ্চ, 

ধনে ও মুতা_এই কয়টি দ্রব্যের ক্কাথ 

উপকারক। 

৬। মঞ্রিষ্ঠা, বট, পাকুড়, শিরীব ও 
যজ্ঞডুদ্বরের' ছাল--এই গুলি একত্র বাটিরা 

প্রলেপ দিবে। 
৭। শোধিত গন্ধক ছুই ভাগ ও শোধিত 

রন একভাগ-লইয়া কজ্জলী করিবে। 

যথোপযুক্ত মাত্রায় ইহা পানের রস সহ সেবন 

করিলে বসন্তের গ্রতীকার হয়। 

৮। টাবা পেবুর কেশর কাজি দ্বারা 

বাটিয়া প্রলেপ দিলে শীত্র বসন্ত পাকিয়া 

উঠে। 

৯। পাদদ্ধয়ের তলায় বসম্ত পীড়ক! 

প্রকাশ পাইলে চাউল ধোয়া জল সঙ বারস্বার 

বৌত করিলে দাহ প্রশমিত হয়। 

১০। শরীরের অন্স্থানে দাহ নিবারণের 

জন্য বাসি জলের সহিত উপযুক্ত পরিমাঁণে মধু 

মিশ্রিত করিক্স। সেবন করাইবে। 

আয়ুর্েদ--আষাঢ়, ১৩২৬। [৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 

পক্কাবস্থায় ব্যবস্থা | 
১। বসন্তের পঞক্কাবস্থায-_গুলঞ্চ, যি 

মধু, কিসমিস, ইক্ষুমূল ও দাড়িম ছালের কাথে 
উপযুক্ত রূপ ইন্ষু গুড় গ্রক্ষেপ দিয়া সেবন 
করাইলে বিশেষ উপকার দর্শে। 

২। দ্রাক্ষা, গান্তারী, খজ্জুর, পলতা, 

নিমছাল। খৈ, আমলকী, দুরালত। ইহাদের 

কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়! পান করিলে পিত্তজ 

মন্ুরিকা বিনষ্ট হয়। 
৩। বাসক, মুতা, চিরাতা, ত্রিফলা, 

ইন্্রযব, ছুরালভা, পলতী ও নিমছাল-_ 
ইহাদের ক্কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে 
কফজ মস্থরিকা বিনষ্ট হয়। 

৪। শিরীষ, যজ্তডুন্থরের ছাল, এবং 

থদির ও নিমের পাঁতা প্রলেপ দিলে কফজ ও 

পিন্তজ মহ্বিকা বিনষ্ট হয়। 

৫1 নিমছাল, ক্ষেৎপাঁপড়া, আকনাদি, 
পটোল পত্র, কটকী, বাপক, ছুরালভা, 

আমলকী,বেণার মূল, শ্বেতচন্দন ও রক্তচন্দন__ 

ইহাদের ক্কাথে চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে 

জ্বর ও বিসর্পজনিত এবং ত্রিদোষজাত মনুরিক! 

বিনষ্ট হয়। যে সকল মস্থরিক] বহির্গত হইয়া 

অন্তর্গীন হয়-_-ভাহাও ইহাতে বহির্গত হইয়া 

থাকে। 

৬। গুলঞচ, যষ্টিমধূ, রান্না, হ্বল্পপঞ্চমূল, 

রক্তচন্দন, গান্তারী ফল, বেড়েল। মূল ও বেঁচি 

মুল ইহাদের কাথ পান .করিলে বাঁত- 

জন্য পক্কাবস্থায় মহ্ুরিকার উপকার দর্শিয়া 

থাকে। 

৭। পিশ্তজ মন্ুরিকা পাকিতে আরম্ত 

করিলে, পটোল মূলের ক্কাথ ও ইক্ষুমূলের স্বর 
প্রয়োগ করিবে। 

৮| দুরাপভা, ক্ষেৎপীপল্ড়া, চিরাতা! ও 



৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা] 

কটকী-_ইহাঁদের কাথ পৈত্তিক কিন্বা শ্লৈশ্মিক 

মহ্রিকায় পান করিবে। 

৯। বানক, মুতা, চিরাতা, ব্রিফলা, 

ইন্ত্রযব, ছুরালভা, পলতা! ও নিম্ব-_ইহাঁদের 
ক্কাথে মধু প্রক্ষেপ দিয়৷ পান করিলে কফজ 

মহ্রিকা বিনষ্ট ভয় । 

১০। খদির কাঠ, ছাতিমছাল, মুতা, 

বাসক, সৌদালপাতা, দেবদারু ও কৈবর্ত 

মুস্তক-_-এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া 
শ্লে্সজ মহুরিকায় প্রলেপের ব্যবস্থা করিলে 

বিশেষ উপকার দর্শিয়া থাকে । 

১১। গুলঞ্চ, বাসক, পলতা, মুতা, 
ছাঁতিম ছাল, থদির কাষ্ঠ, কৃষ্ণবেত্র, নিম্বপত্র, 

হরি ও দারুহরিদ্রা-_ইহাদের ক্াথ সেবনে 

বসন্ত ও তৎসংক্রান্ত জরের শান্তি হইয়! 

থাকে । 

১২। গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, রানা, শালপাণি, 
চাঁকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, রক্তচন্দন, 
গান্তারীফল, বেড়েলামূল, বৈচিমূল-_ ইহাদের 
কাথ বাতপ্রধান বসন্ত রোগের পক্কাবস্থায় 

বিশেষ উপকারক। 

বসন্তের দ্রাহ নিরৃত্তির উপায়। 

১। পটোলমূল ও রক্ত কাটাঁনটের 

কাথে হরিদ্রা ও আমলকী চূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে । 

ইহ! সকল প্রকার বসস্তের দাহ অবস্থাতেই 

প্রযুজ্য। 
২।' পটোল মূল, রক্তকীটানটেরমূল, 

আমলকী ও খদির কাষ্ট-_ইহাদের সুশীতল 

কাথে বদন্ত রোগের দাহ প্রশমিত হয়। 

৩। বানি জলের সহিত উপযুক্ত পরি- 

মাণে মধু মিশাইয়া সেবনে বসন্ত রোগের দাহ 
নিবৃত্তি হয়। 

মসুরিক1 বা বসন্ত। ৩৭৩ 

চক্ষুতে বসন্ত হইলে-_ 
১। গুলঞ্ও বষ্টিমধু- জলের সহিত বাঁটিয়া 

লইয়| বস্ত্র দ্বারা পু্টলি বাধিতে হইবে। প্র 
পু'টলি ঈষৎ নিপীড়িত করিয়া চস্ষুতে সেঁক 
দেওয়া কর্তব্য । 

২। যষ্টিমধু, হরীতকী, আমলা, বহেড়। 
ও সুচমুখী, দারুহরিদ্রা, নীলোৎপল (মুদি), 

বেণার মূল, লোধ ও মঞ্জিষ্ঠা_এই সকল দ্রব্য 

মিলিতভাবে অথবা পৃথকভাবে যথাযথ গ্রহণ 

করিয়া প্রলেপ বা কাথ দ্বারা অভিষেক করিলে 

নেত্রগত বসন্তের উপশম হয়। ইহাতে 

স্ফোটক গলিয়া চক্ষুর অনিষ্ট ঘটিবার শঙ্ক। 

থাকে না। 

বসন্তের অরুচি নিবারণে__ 
বসন্তে অরুচি হইলে অগ্ন দাড়িমের রসের 

সহিত যুগের যূষ পান করিলে মুখের রুচি হইয়। 
থাকে। খদ্দির ও পীতশাল দ্বারা সাধিত 

শীতল ক্কাথ পান করিলেও অরুচি বিদুরিত 
হয়। 

পৃ্য প্রতীকারের উপায়-__ 
১। বট, অশ্ব, পাঁকুড়, যজ্ঞডুম্থুর ও 

বকুলের ছাল একত্রে মিশাইয়া বসস্তের উপর 

লাগাইয়া দিলে বসন্তের পু্য নিঃসারিত হই 

থাকে । 

২। ঘুঁটের ছাই অথবা শু গোবর চূর্ণ 
পৃর্ববোক্তরূপে ছড়াইয়৷ দিলেও পুয নিঃসারিত 

হয়। 

ক্রিমি স্কিবারণের জন্য | 
১। বসন্তের গুটীক1 গুলিতে ক্রিমি না 

হয়__এই জন্ত সরলকাষ্ঠ, ধুনা, দেবদার, 
চন্দন, অগুরু ও গুগ্গুলু প্রভৃতির ধুম প্রদান 

করিবে। 



৩৭৪ 

২। ত্রিফলার কাথে গুগ্গুলু গ্রক্ষেপ 

দিনা পান করিলেও ক্রিমির আশঙ্কা 

থাকে না। 

৩। খদিরকাষ্ট, বহেড়া, আমলকী, 
হরীতকী, নিমছাল, পলতা, গুলঞ্চ ও বাসক-_ 

ইহার্দের ক্কাথ-_গুগৃগুলু সহ সেবনে বসন্তে 
ক্রিষি জন্মিবার সম্ভাবন! থাকেনা । অধিকস্ত 

ইহা দ্বারা বসন্ত রোগের সর্ব্ববিধ উপদ্রব 
তিরোহিত হইয়া থাকে । ইহা বসম্তরোগের 

উৎকৃ্ পাঁচন। 

কণ্ঠ শুদ্ধির ব্যবস্থা । 
বসন্ত রোগে কণে শ্লেন্ার প্রকোপ দৃষ্ট 

হইলে পিপুল ও হবাতকী চুর্ণ_মধুব সহিত 
লেহন করিতে দ্িবে। ্অষ্টাঙ্গ অবলেহ” 
ব্যবহারেও এরূপ অবস্থায় ফল দর্শিয়। থাকে। 
কুষ্ঠরোগোক্ত ্পঞ্চতিক্ত ঘ্বৃত” এ অবস্থার 

ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 

গাত্রের দুর্গন্ধ দুর করিবার উপায়। 
হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বেণাবমূল, শিবীষ 

পুষ্প মুত, লোধ, শ্বেতচন্দন ও নাগকেশর 

--এই সকল দ্রব্য উপযুক্ত মাত্রায় লইয়া 

বাটিয়া মাথিলে গাত্র হইতে বসন্তের হূর্ন্ধ 
বিদুরিত হয় । 

দ্রষ্ট বসন্তে । 

দুষ্ট বসন্তে জলৌকা অর্থাৎ জৌঁক বসাইয়৷ 
রক্ত মোক্ষণের ব্যবস্থা করা একাস্ত বর্তব্য। 

ওষধ প্রয়োগে কথা । 
বসস্ত নিবারণের জন্য মে সকল ব্যবস্থা 

বল! হইল-_উপযুক্ত ভাবে প্রয়োগ করিতে 
পাবিলে প্র সকল ব্যবস্থাতেই মস্রিকা বা 
বসন্ত রোগ আরোগা হইতে পারে। এ সকল 

আযুর্ধ্বেদ--আধাঁঢ়, ১৩২৬। [ওয় বর্ষ, ১০ম সং 

ব্যবস্থ। ভিন্ন ওষধের ব্যবস্থা বড় একটা ব্যবস্থা 
করিবাব প্রয়োজন হয় না। তবে যদি ওষধের 
আবহক হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রীয় নিম্ন- 

লিখিত ওঁষধ কর়টিতে বসন্তে উপকার হুইত্ে 
পারে। 

উষণাদি চূর্ণ | 

মবিচ, পিপুলঃ কুড়, গজপিপুল, মুতা', 

যষ্টিমধু, মুর্ববা, বামনহাটি, মোচরস, বংশ- 
লোচন, যবক্ষাব, আতইচ, বাসক ছাল, গোক্ষুর, 

বৃহতী, কণ্টকাবী--প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগ। 

এই চুর্ণ ঁষধ ১ মাষা মাত্রায় প্রাতে ১ বার 
ও বৈকালে ১ বাব জলের সহিত সেব্য। 

দুর্লভে! রস। 
শ্বেতবেড়েলা, পীতবেড়েলা, পিপল, আম" 

লকী, রুদ্রাক্ষ, দ্বত ও মধু-_এই সকল দ্রব্যের 
সহিত রসসিন্দুর মর্দন করিয়া ১ রতি পরিমিত 
বটী প্রস্তুত কবিবে। ইহা সেবনে বসস্ত 
প্রশমিত হয়। শাস্ত্রকার বলেন-_. 

“পাপঃ রোগান্তকো! যোগঃ পৃথিব্যামেব 

ছুর্লভঃ 1% 

অর্থাৎ এরূপ পাপরোগান্তক যোগ পৃথি- 

বীতে দুর্লভ । 

ইন্দুকল! বটা। 

শিলাজতু, লৌহ ও শ্বর্ণ_প্রত্যেক দুব্য 
সমভাগ। বাবুই তুলসী রসে মর্দন পূর্বক 

১ রতি বটী করিয়! ছায়ায় শুফ করিবে। হহা 

সেবনে সকল প্রকার বসস্ত আরোগ্য হয়। 

পথ্যাপথ্য। 

প্রথমতঃ উপবাস, বমন, বিরেচন ও 

ংশোধনক্রিয়া এই রোগে কর্তবা। মস্থরি পক 

হইলে মুগের যুষ, জাঙ্গল মাংসের রস, হেলেঞ্চা 



৩থ্ব বর্ষ, ১০ম সংখ্য। ] 

শাক, ব্যবস্থা! করিবে । ভাবপ্রকাশ বলেন, 

মসথরিকাস্থ্ তুপ্তীত শাণীন্ 
মুদগ মস্থরিকান্। 

রসং মধুর মেবাগ্কাৎ সৈদ্ধবং- 

চান মাত্রকম্। ॥ 

অর্থাৎ হৈমস্তিক ধান্তের অন্ন, মুগ ও 

মস্থর দা, মধুর রস বিশিষ্ট দ্রব্সকল এবং 
অন্প মাত্রায় সৈন্ধব, লবণ--মন্থরিকায় পথ্য 

ত্বরূপ ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। 
পুরাতন ষষ্টিকধান্ত ও শালিধান্য, ছোলা, 

মুগ, মস্থর, যব, পায়রা, চড়াই, ডাঁক, বক, 

চকোর, জলকুকুট ও ডাহুক প্রভৃতির 

মাংস, কাঁকরোল, কাঁচা কলা, পটোল, সজিনা 

প্রভৃতির তরকারী উপকারী । দাঁড়িম এই 
রোগে পরম পুষটিকর। মাষকলাঁয়ের ঝোল 

ও ইহাতে ব্যবস্থা করিলে উপকার দরিয়া 
থাকে । 

অপথ্য। 

মৈথুন, স্বেদক্রিয়া, গুরুদ্রব্য ভোজন, 

পরিশ্রম, দুষিত 'জল বাধুর ব্যবহার, শিম, 

আলু, শাক ও লবণের ব্যবহার, অন্ন দ্রব্য 

ভোজন - এই রোগে অহিতকর। 

_ মলমৃত্রাদির বেগ ধারণ বসম্ত রোগীর 
একান্ত পরিত্যাজ্য । 

বসন্তের গুটিকাগুলি শুফ হইয়া আমিলে 
নিষ্ব পত্জ ও কাঁচা হরিদ্রা একত্র পিষিয়। 

লইয়া শরীরে লেপন করিবে । 

পরিবার বর্গের মধ্যে কাহারও 
বসন্ত হইলে গৃহস্বামীর কর্তব্য । 
১। পরিবার বর্গের মধ্যে কাহারও 

বসস্ত রোগ হইলে সেই বাটার সকলেই 
পরিফার পরিচ্ছন্ন থাকিবেন। 

মসুরিক! বা! বসন্ত | ৩৭ ৫ 

২। জপ, হোম, পুজা, শাস্তি সন্ত্য়ন 

ও শীতল! ভ্তোত্রাদি পাঠের ব্যবস্থ। বসস্তাত 

ক্রান্ত রোগীর বাটীতে হওয়া কর্তব্য । . 

৩। বসন্ত রোগীর পরিধেয় বস্ত্র ছুই 

বেলা বদ্লাইয়৷ দেওয়া! হইবে এবং সংক্রমণ 
নিবারণের জন্য সে বস্ত্র দীর্থিকা, পুষ্রিণী 

প্রভৃতিতে ধৌত না৷ কবিয়া বাটাতে প্রত্যহ 
সাবান দ্বারা ধৌতের বাবস্থা করিবে। 

৪।| চিকিৎসক ও পরিচর্য্যাণীল, ব্যক্তি 
ব্যতীত অন্ত কেহ সে গৃহে অধিকক্ষণ তআব- 

স্থিতি করিবে না, বিশেষতঃ বাত্রিবাস একান্তই 

পরিহার করিবে। 

৫। পিতা, মানা, স্বামী বা অন্ঠ পূজনীয় 

সম্পর্কের মধ্যে কাহারও বসন্ত হইলে-_ পুত্র, 

ভ্রাতা, পত্রী প্রন্নরতি সকলেই বসন্ত রোগীর 

উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিবে না। 

যে গৃহে আলোকের সুব্যবস্থা আছে, 

বসন্ত রোগীকে এইরূপ গৃহে অবস্থিতির ব্যবস্থা 

করিয়। দিবে। 

৭। বসন্ত রোগ জনিত জর হইলে রোগী 

যাহাতে আদৌ জলম্পর্শ না করে-_তাহার 

গ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে। 

৮। নির্বাত স্থানে অবস্থিতি এই রোগ 

আরোগ্যের সহায়তা ক্রিয়া থাকে 3 

৯। সিদ্ধির চূর্ণ মালিশ এই রোগে 
হিতকর। ্ 

১০।| খদ্দির কাষ্ঠ ও চালিত গাছের 

ছালের দ্বারা যড়ঙ্গ পানীয় বিধানে অদ্ধেক 

শুফ করিয়া ক্কাথ প্রস্তুত করিবে এঘং বসন্ত 

রোগীর শৌচের জন্ত সেই জল ব্যবস্থা করিবে। 

১১। এখন যেরূপ দিন-সময় পড়িস্বাছে, 

তাহাতে বসস্ত রোগ উৎপন্ন হওয়! মাত্র 

স্থচিকিৎসকের শরণ গ্রহণ কর্তব্য। উপেক্ষা 

৬। 
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করিয়! বিনা! চিকিৎসায় রাখ। কখনই কর্তব্য 

ন্হে 

যে বাটাতে বসস্ত হইবে, সে বাটীতে মতন্ত 

আয়ুর্ধেবেদ--আঁষাঢ়, ১৩২৬। [ওয় বর্ষ ১ম সংখ্য। 

কর! একেবারেই কর্তব্য নহে। আমাদের 

যতট। অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাহাতে এই মণ্শ্ত 

ও দুগ্ধ হইতেই বসন্তের সংক্রমণ হইয়া থাকে । 
আনা একেবারে বন্ধ করিবে। বসন্তের শ্ীযামিনী ভূষণ রায় কবিরত্ব 
প্রাহুঙাবের সময় মত্শ্ত ও বাজাবের ছুগ্ধ ব্যবহার এম, এ, এম-বি। 

রত 

হুক ওয়াম বাবঞ্রান্য 
ক্রিমি। 

হুক ওয়ার্মবা বক্রমুখ ক্রিমিকুল মাঁনব- 

জাতির ভীষণ শক্র। এই কীটের উপদ্রবে 

ভারতের বু সহশ্র নরনারী আক্রান্ত হইতে- 
ছেন। বাঙ্গালার মাননীয় গবর্ণর বাহাদব 

প্রোক্ত রোগের আক্রমণ হইতে দেশবানীকে 

রক্ষা করিবার জন্য যত্ব করিতেছেন। তাহার 

যত্ব ও চেষ্টা সর্বতোভাবে সাধীয়সী, তাহাতে 

সন্দেহ নাই, কিন্থু দেশেব লোকসংখ্যা 

অনুপাতে তথাবিধ যত্বের ফলতোগ সর্বদা 

সকলের পক্ষে সুলভ নহে; যাহাতে দেশীয় 

ওষধাদির গ্রয়োগেও কথিত গীড়ার প্রতীকার 

হইতে পারে তজ্জন্ত এই গ্রবন্ধের অবতারণা । 

(২) খায় সপ্তদশ শতান্ধীর গ্রথমভাগে 

যখন এই রোগের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া 

গিয়াছে; তখন আর ইহাকে নিতান্ত অভি- 

নবও বলা যাইতে পারে না; তবে ভারতবর্ষে 

ইহার প্রাহুর্তাব নূতন কিনা--সে কথা স্বত্ত্ব 
আরুর্কেদ শাস্ত্রে “হুক্ ওয়ার্ম” বা তঙ্জাতীয় 
কোন ক্রিমির উল্লেখ আছে কিনা-_ প্রথমতঃ 

ইহ দ্রষ্টব্য। পাশ্চাত্য বৈগ্ভমগ্ুলীর মতে 

এই রোগ নূতন। দেশের জল-বাহু গ্রড়ৃতির 

স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটিলে নূতন রোগের 
লক্ষণেবও তারতম্য হইতে পারে। পাশ্চাত্য 

স্বাধীনজাতির বিজ্ঞান চর্চার ফলে তাহারা 

নানাবিধ বিশ্ময়কর বিষয়ের আবিফার করিয়া 

জগৎকে মুগ্ধ কবিতেছেন, পক্ষান্তরে ভারতের 

প্রাচান চিকিৎসাবিজ্ঞানোপজীবিগণ এক্ষেত্রে 

যে একেবারে নীরব.থাকিবেন, তাহাও সমীচীন 

নহে) তবে যতদুব মন্তব 'নুতন প্রাহুভূত 

রোগ বিষয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির সাহাধ্য 

ব্যতীত ও যাহ! শাস্ত্রে ণথিত আছে-_তাহারই 

আলোচনা-_দেণীয় বৈদ্যগণের প্রথম কর্তব্য । 

আছুর্ধেদ শাস্ত্রে রক্তজ ক্রিমির আক্কৃতি 

প্রকৃতি, উৎপত্তি ও স্থিতি বিষয়ে যাহা বর্ণিত 

হইয়াছে, আলোচ্য হুক্ওয়ার্ম নামক ক্রিমির 

সহিত তাহার অনেক এক্য হয়। 

বৈগ্ভকশান্ত্রে বনুবিধ ক্রিমির উল্লেখ আছে; 

তন্মধ্যে কতকগুলি তাত্রবর্ণ কোন কোন 

ক্রিমি শ্বেতাভ, কতক নিতাত্ত হুক্ম, নবোদ্- 

ভূত. ধাণ্তান্ুর সনৃশ, আবার কোন কোন 

ক্রিমি এতদূর বুকস যে চর্ণচক্কুর সাহায্যে 

তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না) অতএব 



ওয় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 1 

ছকওরাম নামক ক্রিমিকে আমুর্বেদোক্ত 

রক্তজ গক্রিমির সম শ্রেণীর জীব বপিলে বোধ 

হয় 'দোষ হইবে না। 

ক্রিমি প্রধানতঃ দ্বিবিধ ;-- বাহ্ ক্রিমি ও 

আভ্যন্তর ক্রিমি। ব'হ্ ক্রিমি শরীরের উপ 

রিস্থিত চর্মেসংলগ্ন ধূলি প্রভৃতি পদার্থে উৎপন্ন 

হয়--ইহাদিগকে সাধাবণতঃ উকুন বলে। 

আভ্যন্তর ক্রিমি অন্ত্রনাড়ীতে; মলে, রসে, কফে 

এবং রক্তবাহি শিরায় জন্মে এবং তথায় অবস্থান 

করে। ইহাপিগকে কিঞ্চুলক বা কেঁচে ক্রিমি 

(191১9 ৪11)) বলে। এতদতিরিক্ত আর.ও 

অনেক কথা লিখিত আছে, প্রসঙ্গত; অল্ 

মাত্র উপদূত হইল । 

হুক ওয়ার্ম চচন্্দ্বাবা শর।রে প্রবেশ 

কবিকা প্রথমতঃ তাহারা রক্তবহা শিরার 

পৌছার * + *রক্ত ও রস ইত্যাদিতে পরি- 

পুষ্ট ও সেইস্থানে আশ্রর গ্রহণ কবে” এই 

প্রকৃতির সিত প্রাচীন ভারতের বৈগ্ভগণের 

গ্রাতাক্ষীকৃত গ্রিমি লক্ষণের সাদৃশ সম্যক্ 
পরিলক্ষিত হয়-যথ।, “বক্তধাহি শিবাস্থান 

বক্তজা জন্তবোইণবঃ৮”। বক্তজ ক্রিমি অতিশব 

ক্র, তাহারা রক্তবাহি শিরায় বাস করে। 

শাস্ত্র বলেন; সৌন্ষ্যাৎ্থ কেছিদ্রশনাঃ। কোন 

কোন ক্রিমি এত স্থস্ম যে, দ্শনেন্ছিয়ের 

বিষয়ীভূত নহে। বর্তমান কালে অন্বীক্ষণের 
সাহায্যে যে রক্তজ হুক্মতম ক্রিমি দৃষ্ট হয়, 

লোক লোচনের অবিষর়ীভূত সেই সকল ক্রিমি 

বা হুম্মতম পদার্থ পুরাকালের খাঁষগণ যোগ- 

বলে সম্যক অবগত ছিলেন। প্রাচীন কালে 

ভারতবর্ষে অনুবীক্ষণ যন্ত্র ছিল কিনা, তাহা 

নিশ্চয়রূপে বল। যাইতে পারে না। সুতরাং 

“সৌন্ম্াৎ কেচিদর্শনাঃ॥ এই বাক্যের 

সারা বুঝিতে পারা যায় যে, রক্তজ ক্রিমিসকল 

আধাচঢ---৩ 

হুকওযার্য। 

৮ পপ সস শস্পমপ 
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প্রাচীন ভারতীয় মণীষিগণের অপরিজ্ঞাঁত 

ছিল না। 
ক্রিমির সাধারণ লক্ষণ ;-_-মানব-শরীরে 

ক্রিমি উৎপন্ন হইলে নিম্নলিখিত লক্ষণ হয়-_ 

জবে! বিবর্ণ তাশূলং হৃদরোগঃ সদনং ভ্রমঃ 

ভক্তদ্বেবো২তিসারণ্চ সঙ্জাত ক্রিমিলক্ষণম্ ॥ 

জ্বর, শবীরেন বিবর্ণ তা, শূল, হৃদরোগ (হৃদয়ে 

বন্ধণা বিশেষ, স্পন্দনাধিক্য ইত্যাদি) অপ্রসন্নতা 

ভ্রান্তি, অন্নে অরুচি এবং অতিসার হইয়া 

থাকে । আধুর্ধেদে রক্তজ ক্রিমির বে সকল 

লক্ষণ ও চিকিৎসা কথিত হইয়াছে, হুক ওয়ার্ম 

নামক ক্রিমিব লক্ষণের সহিত তাহার 

অনেকটা সাঁদশ্য আছে । যথা ;-_রক্তজ ক্রিমি 

সকল রক্তবাহি শিরায় অবস্থান করে, ইহারা 

অতিশর স্থঙ্গা, পাদবিহীন কতগুলি বৃত্ত, 

কতক তাম্রবর্ণ। আকার ও ক্রিয়াদি ভেদে 

ইহাবা আবাব ছঙ়্প্রকাঁব। তাহাদের নাল $-- 
কেশীদ, রোমবিধ্বংস, রোনোদ্দীপ, উড়ম্বর 

সৌরস ও নাতৃসংজ্রক। ইহাদের সকল 
প্রকার ক্রিমিই যে হুকের স্ার বক্রমুখ, তাহা 

অন্বীক্ষণের সাভাষ্য ভিন্ন (বর্তমান কালে ) 

নিশ্চয় করিবার উপাধ নাই। এখন দেশীয় 

মতে এই রোগের ওষধের বাবস্থা কবিয়া 

প্রবন্ধের উপসংহার করিব। 

রক্তজ ক্রিমি সকল এতস্টু ভীষণ যে, 

তাহার সকলেই কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করিয়া 

থাকে । 
ভারতেৰ অধিকাংশ লোক নিরন্ন ও 

নিতান্ত দরিদ্র, সুতরাং তাহার| উত্তম বসন 

ও আহারীক় ভ্রব্য বাঝহার করিতে পারেনা ; 

কাজেই তাহারা অপবিত্র আহারীয় ও 

মলিন বস্্া্দির ব্যবহারে নানাবিধ দুরারোগ্য 

রোগের, দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হয়। তবে 
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কেবল দারিদ্র্যই ভারতবাসীর রোগের কারণ 

নহে, অনেক সময়ে আলস্যবশতঃও অনেক 

ব্যক্তি স্বাস্থ্যের অনুকূল নিয়ম প্রতিপালন 

করে না, তজ্জন্তও তাহার নিজ শরীরকে 

ব্যাধিমন্দির রূপে পরিণত করেন । 

প্রোক্ত ক্রিমির অন্যান্য লক্ষণ সাধারণ 

ক্রিমি লক্ষণের ন্যায়, অতএব তাহার বিস্তৃতির 

আবগ্তক নাই। ইতঃপূর্বে “আয়ুর্বেদ” 
পত্রের ১১ সংখ্যায় হুকওয়ার্ম ক্রিমির 

প্রতীকার কল্পে যে সকল বিষয় লিপি- 

বন্ধ হইয়াছে, তাহা অবশ্য পালনীয়। 

রক্তজ ক্রিমির দেশীকন ওষধ ১- _বিড়াঙ্গাদিঘত, 

ক্রিনিমুদ্গর ও ক্রিমি কুলান্তক প্রভৃতি । 

আরও কয়েকটা যোগ কথিত হইতেছে ১-_ 

(১) পলাশবীজ, যমানী, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রবব, ইহা 

প্রত্যেক চুর্ণ সমভাগে গ্রহণ করতঃ এক 

মিশ্রিত করিবে, উহা ”* মাত্রায় সকালে ও %০ 

আনা রাত্রি কালে সেব্য, অনুপাঁন আনারসের 

পাতার রস, অভাবে জল। (২) ডালিমের 

শিকড়, ইন্জবব, থোরমানীমানী ও বিড়ঙ্গ চূর্ণ 

আযুর্বেধ্দ-_আষাঢ়, ১৩২৬। [ ওয় বর্ষ, ১ম সংখ্যা 

সম পরিমাণ । ইহা হইতে %* মাত্রায় পূর্ব্ব 
অন্ুপানে বা পালদে মাদারের পাতীর রস 

অন্ুপাঁনে সেব্য। (৩) শুদ্ধ কুচিলাচুর্ণ, হবিদ্রা 

সোমরাজী, নিমপাতা৷ ও বিড়ঙ্গ চূর্ণ প্রত্যেক 
সমভাগে মিশ্রিত করিয়া /০ বা /১০ আনা 

মাত্রায় পূর্ব পানের রস সহ সেব্য। (৪) 

কেবুক, বিড়ঙ্গ, নিসিন্না, আপাঙ, বামনহাটী ও 
থানকুনী চুণ ইহা! পূর্ব্বৎ সমভাগে লইয়। চুর্ণ 
করতঃ *%* মাত্রায় সেব্য। ইহার অন্থপান 
পালিধ মাদারের পাতার রস; মধু. অভাবে 
জল। “ভাটের, স্থকোমল পত্র %* জলে 

বাটিয়। ২ রূৃতি বিটলবণ সহ প্রাতঃকাঁলে ও 

রাত্রিতে শয়নকাঁলে জলমহ সেব্য। রোগের 

অবস্থা এবং রোগীর বয়ংক্রম প্রভৃতি বিবেচন। 

করিয়া ওষধের মাত্রার হাস বৃদ্ধি হইতে পারে। 

কথিত ওঁষধের পরিমাণ পূর্ণ বয়স্কের পক্ষে 
প্রযোজ্য । বালকদ্দিগকে অল্প মাত্রায় ওষধ 
দিতে হইবে। যেস্থলে জুচিকিৎসকের অভাব, 

তথায় প্রোক্ত গুধধের কোন একটা ব্যবহার 

করা উচিত। 

জীসারদাচরণ সেন কবিরত্ব। 

মদাত্যয়। 

-8০--- 

অন্তান্ত চিকিৎসার ন্তায় আমুর্কে্দীয় ; সমাজকে বিচলিত করিতেন না, সেই জন্ত 
চিকিৎসার মদ্যপান বিধি সমধিক প্রচলিত না 

থাকিলেও মগ্কপান বিরল বা! একেবারে নিষিদ্ধ 

৷ আধ্য আমুর্কেদীয় চিকিৎসার়ও কতকগুলি 

৷ দ্বার্থ দ্রব্য সতত ব্যবহৃত হইয়া! থাকে । অদ্য 

নহে। গুণগ্রাহি-মহাত্মাগণ গুণেরই আদর সে বিষয়ের মীমাংসার কোন প্রয়োজন নাই, 

করিতেন, ভক্ষ্য অতক্ষ্য বা পাপ পুণ্য লইয়া তবে বলিতে হুইবে মদ্যপান "শান্তর ও সমাজ 



ওয় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ] 

বিরুদ্ধ হইলেও আয়ু্ব্বদ মতে নিষিদ্ধ নছে। 

কিন্তু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে যে সমুদায় রীতিতে মদ্য 
পান উল্লিখিত হইয়াছে, আধুনিক মগ্ভপারি- 
দিগের পক্ষে এঁ রীতি অক্ষু্ রাখা অতীব হুরূহ 
ব্যাপার । এমন সুখের বিনিময়ে ঘোর ছঃখ 

ভোগ মদ্যপানীর স্বতঃসিদ্ধ। যীহার হৃদয়ে 
বল আছে, চিত্তে সংযমনী শক্তি আছে, তিনিই 

যেন স্থখের আশায় মদ্যপান করেন। নচেৎ 

নিধন ধনবান, রোগী নীরোগ, ইতর ভদ্র-_ 

কাহারও পক্ষে মদ্যপান সঙ্গত নহে, পরস্ত 

সর্বতোভাবেই নিষিদ্ধ। এখন ধর্মের জন্য 
মদ্যপান নাই যোগসিদ্ধির জন্য মদ্যপান নাই, 

ওষধার্থ মদ্যপান নাই, আছে বিলাসিনীর 

কালকুট পূর্ণ. কটাক্ষরূপ কনর্পশরজর্জরীত , 
যুবকের যন্ত্রণা নিবারণার্থ। তন্যুক্তি প্রভাবে 
ভারতবর্ষে মদ্যপান প্রথ! বহুরাল হইতে গুপ্ত 

ভাবে চলিতেছিল, কিন্ত এখনকারদিনে 

ভারতে আর সে গুপ্তভাব নাই, প্রকাশ্যেই 

উহার সংঘটন হইতেছে, পক্ষান্তরে যাহাদিগকে 

আমরা! শ্রেষ্ঠ, মহা প্রভাব শালী, ধনবান ও বিদ্বান 

বলিয়া! মনে করি, তাহাদের ও অধিকাংশই এ 

ভয়ঙ্কর দোষে দূষিত। অনুকরণ প্রিয় ভারতবাসী 

আবার উহাদের অনুকরণ করিতে যাঁইয়। 

মজিতে বসিয়াছে। স্থুরারাক্ষপীর করাল দশন 

বিকাশ কে না দেখিয়াছে? সর্বসংহার্রিণী 

নুরার অনীম শক্তিতে কত শত অমরাবতী 

বিনিন্দিত স্থুরম্যহন্দ্য মরুভূমির ন্যাঁয় ধূ ধু 
করিতেছে । সুরা সাহায্যে কত শত বণিষ্ঠ 

যুবক- শীর্ণ, বিশীর্ণ কঙ্কালসার কলেবরে কাল 

কবলে কবলিত হইতেছে । মনুষ্য সুরাপানে 

উন্মত্ত হইয়! গোহত্যা, নরহত্যা, স্ত্ীহত্যা প্রভৃতি 

কোন্ নিষ্ঠুর কর্ম্ঘ করিতে কুষ্টিত হইতেছে ? 

বাস্তবিক দেখিতে গেলে ধর্মশাসনের ন্কায় 

মদাত্যয়। ৩৭৯ 

সমাজশ্লাষনের স্তায়, পারিবারিক শাসনের 

্তায় ইহা ধন্ধ করিবার শাসন সুদ নহে। 
পুরাকালে ভারতবর্ষে মদ্যপান প্রথা ছিল 

বটে, কিন্তু তাহা! বিলাম বাসন পরিতৃপ্তির 

জন্ত নহে। যাহা হউক, অনেকে মনে করেন, 

ঈদৃুশ অনিষ্টজনক মদ্যপান কিরূপে সার্বজনীন 

আযুর্বেদে বিধি বিহিত হইল ? আবার অনেক 

সময় আমুর্বেদের দোহাই দিয়া অনেকে সুরা 

পিপাসার শান্তিও করিয়া থাকেন। আজ 

আমর! সেই জন্য কিরূপ স্রাপান আযুর্কবেদানু- 

মোদিত ও সুরার দোঁষগুণ কি, তাহাই 

সাধারণের অবগতির অন্ত আলোচন। করিতে 

প্রবৃন্ত হহয়াহ। 

প্রেত্য চেহ চ যচ্ছেয়: শ্রেয়! মোক্ষশ্চ যৎপরম। 

মনঃ সমাধৌ তত সর্বনায়ত্তং সর্ব দেহিনাম ॥ 

মনুষ্যদিগের ইহকাল ও পরকাল যাহ! শ্রেয়) 

মঙ্গল 9 মোক্ষ উহা! সম্পূর্ণভাবে চিত্তেরএকাগ্র- 

তার মায়ত্ত অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা ব্যতীত ইহ 
ও পরকালে শ্রেয়; মোক্ষ, বা মঙ্গললাভ করা 

যায় না। মগ্তপানে চিত্তের সংক্ষোভ উপস্থিত 

হয়, সুতরাং ইহ ও পরকালে গগ্যপায়ীরা 

কখনই শ্রেয়ঃ বা মোক্ষলাভে সমর্থ হয় ন|। 

মগ্চেন মনসশ্চান্ত সংক্ষোভঃ ক্রিয়তে মহান্। 

মহা মাক্তবেগেন তটস্থন্তেব শাঁপিনঃ ॥ 

প্রবল বাযুবেগে নদীতটস্থ বৃক্ষ যেরূপ আন্দো- 

পিত হয়, সেইরূপ মদ্যপানে মনের যৎপরো! 

নান্তি সংক্ষোভ উপস্থিত হয়। মগ্তপানে মনের 

স্থিরত৷ সম্পাদন অতীব ছরূহ ব্যাপার । 

মগ্যগ্রসঙ্গ মজ্ঞাত্ব৷ মহাদোষং মহাগদম্। 

'স্ুখমিত্যধি গচ্ছস্তি রসে মোহ পরপিতাঃ ॥ 

রজঃ ও তমে! গুণাভিভূত বাক্িগণ মগ্যপানের 

রোগোৎপাক মহাদোষ ন৷ জানিগ়্া সুখের 

আশায় মদ্যাসত্ত হহয়। পড়েন ও চিরকাল 



৩৮৩ 

মস্ভপান ছুনিবার অপকার ভোগ করিতে 

থাকেন। 

মগ্যোপহত বিজ্ঞান বিষুক্তা সাত্বিকৈণ্ডণৈঃ। 

শ্রেয়োভিবিগ্রযুজ্যন্তে মদান্ধাঃ মদলালসাঃ ॥ 
মন্তে মোহো৷ ভয়ং শোক? ক্রোধো মৃত্যুশ্চ 

সংশ্রিতাঃ ৷ 

মোন্াদ মদ মুচ্ছণদ্যাঃ সাপক্মাবাপ তানকা: ॥ 
ষট্রেকঃ স্ৃতিবিভ্রংশ স্তত্র সব্বমাধুবৎ। 
ইত্যেবং মস্ধ দোষজ্ঞ! মগ্তং গর্হন্তি যত্ুতঃ ॥ 

মন্ুষ্যগণ মগ্ধপান করিয়া অজ্ঞানরূপ তমসাচ্ছঙ্ন 

হইয়া পরে স্বাভাবিক সাত্বিকগুণ সমুদয় 
হীন হয়, সুতরাং মদলালম মদান্ধ ব্ক্তিকে 

সত্বর মঙ্গল সমুহ হইতে বিমুক্ত হইফ়্া পড়িতে 
হয়। মগ্ত হইতে মোহ, ভয়, শোক, ক্রোধ, 

উন্মাদ, মণ্ডল, মুচ্ছণ, অপন্মাব ও অপতানক 

প্রভৃতি রেগ উপস্থিত হইয়া পাকে । মগ্য 

হইতে মুত্র পর্যন্তও সংঘটিত হইমা থাকে । 
পরস্থ যাহ! হইতে একমাত্র স্মতিদৃ্প উপস্থিত 

হয়, এমন কোন অমঙ্গল ন'ই--যাহা তাহা 

হইতে সংঘটিত হইতে পাবে না। মগ্য দোষজ্ঞ 
ব্যক্তি এইরূপে সর্বদ। মগ্েব নিন্দা কিয়া 

থাকেন? 

যে বিবস্য গুণাঃ প্রোক্কা স্তেহপি মদ্যে 

প্রতিঠিভাঃ। 

বিষের যে সমুদার গুণ আছে অর্থাৎ বিষে যে 

সমুদার অনিষ্টকারিণী পক্তি আছে, মদ্যেরও 

তাদৃশী শক্তি । 
সত্াযমেতে মহাদোষা মদস্যোকা!। ন সংশয় | 

অহিতস্যাতি মাত্রম্ত পীতপ্য বিধি বর্জনম ॥ 

কিন্ত মগ্ং স্বভাবেন যথৈবান্নং তথা স্বৃতম | 

অযুকি যুক্তং রোগা যুক্তিযুক্তং যখামৃতম ॥ 

প্রানাঃ প্রাণভৃতামন্নং তদযুক্ত্যা হিনস্তানুন্। 
বিষং প্রাণহরং তচ্চ যুক্রিতুক্তং রসায়নম ॥ 

আয়ুর্ধেধেদ--আধাঢ়, ১৩২৬। [৩ষ বর্ষ, ১০ম সংখ্য 

পুর্বে মদোর যে সমুদয় দোষ উল্লিখিত হুইল, 
মগ্যপান বিধি অতিক্রম করিলে বাস্তবিকই এ 
সমুদায় দোষ ঘটিয়! থাকে, কিত্ত বিধি বিহিত 

মগ্ধপানে অপকাঁর না ঘটিয়া উপকাঁরই ঘটিয়া 

থাকে । উহা ভ্রমণঃ প্রদর্শন করা যাইতেছে । 

মস্ত স্বভাঁবতঃ অন্ন সদৃশ হিতকর ভ্রব্য। 
অবৈধভাবে সেবিত হইলে নানাবিধ রোগের 

করণ হয় বটে, কিন্ত বিধি অনুসারে পীতমদ্ধ 

অমৃত সদৃশ হিতকর বস্ত। যে অন্ন প্রাণি 

গণেব প্রাণন্ববপ তাহাঁও অবথারূপে সেবিত 

হইয়া প্রাণনাশক হয় এবং স্বভাবতঃ প্রাণনাশক 

গুণসম্পঞ্জ বিষও মক্তি অনুসারে 'সেবিত হইয়! 

রসায়ন সদ্বশ উপকাব কবে। মগ্ভও তদ্রপ॥ 

যুক্তিপূর্ববক মছ্যপান কবিলে হর্ষ, বল, পুষ্টি, 

আরোগ্য ও পৌবষ জন্মে। যে মগ্ঘপানে 

মন্তত। জন্মে, দুঃখ না হইয়। সুখ হয় এ 

মগ্য রুচিকারক, পাচকাগ্রির উদ্দীপক, হদয়ের 

সস্তোষ জনক, বলকারক, ভয়শোক এবং 

এমনাশক, নিদ্রাজনক এবং বাঁকপটুতা জনক 

এবং অতিনিদ্র ব্যক্তির প্রবোধক, মল মৃত্রের 

বিবদ্ধনাশক, আঘাত প্রাপ্তি এবং বন্ধনাি 

যন্ত্রণা নিবর্তক | উহা! ভিন্ন মগ্য অনেক রোগের 

নিব্ক, রতিবন্ধক, মনঃসংযোগকাবক-গ্রীতি 

বন্ধক এবং অতিবৃদ্ধ বাক্তিব উৎসাহ ও আনন্দ 

জনক । 

বহু হুঃখ কৃতাগ্ভাম্য শোকেনোপ হতস্য চ। 

বিশ্র(মে৷ জীবলো কস্য মদ্যং যুক্ত্যা নিষেবিতং | 

বহুবিধ ছুঃখ ও শোকাভিভূত ব্যক্তির যুক্তি 

পূর্বক নিষেবিত মদ্ই একরূপ বিশ্রাম স্থল 

অর্থাৎ ক্লেশ নিবারক। 

অন্নপান বয়োব্যাধি বল কাল ত্রিকানি ষট। 

ত্রীণ দোষাং স্ত্রিবিধং সন্বং জ্ঞাত্বা মদ্যং পিবেৎ 

সদা। 



৬য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ] 

ক্রিবিধ অন্ন, ত্রিবিধ পান, ত্রিবিধ বয়ঃক্রম, ক্রিবিধ 

ব্যাধি, ত্রিবিধ কাল, ত্রিবিধ বল, ত্রিবিধ দোষ 

ও ত্রিবিধ সত্ব এই সকলের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 

রাখিয়া মগ্পাঁন করা কর্তব্য | 

তেষাং ত্রিকাণাম্ষানাং যোজনা যুক্তিরুচ্যতে | 

যথাযুক্ত্যা পিবেন মগ্যং মগ্ধ দোষেরযুজ্যতে ॥ 

উল্লিখিত জিবিধ অন্না্দির সম্যক যোজ্তনাব নাম 

যুক্তি, এ যুক্তি অনুসাবে মদ্যপাঁন করিলে 
কোন দোষই ঘটে না। 

অপানে সাব্িকান বৃদ্ধা তথা রাজস 

তামসান। 

জহাৎ সায়ান যৈঃ পীত্বা সহ দোষান্ুপাশশ তে॥ 

মদ্যপান স্থলে সাত্বিক, রাঁজস ও তামস বিবেচনা 

করিষা মগ্চপান করা উচিত, যাহাদেৰ সভিত 

মগ্কপান কধিলে দৌষ ঘটিবাব সম্ভাবনা, 

তাদৃশ ব্যক্তির সহিত কখনই মগ্যপান করা 
বিধেযর নহে । আজকাল এই সঙ্গদোষ 

বিবেচনা না করাব জন্যই অনেক লোককে 
বিষম বিপদে পতিত ভইতে হয। যে সমুদায় 

ব্যক্তি সুশীল, মিষ্টভাষী, স্ুমুখ, সঙ্জন, গীত 

বাগ্ঠাদদিকলীকুশল বিশদবাঁক, বিষয়াদিতে অত্য- 

মদত্যয়। ৩৮১ 

প্রকার মন্ততা উপস্থিত হর। অতঃপর যথাক্রমে 

এ সকলের লক্ষণ লিখিত হইতেছে । 

বুদ্ধি্নতি শ্রীতিকরঃ স্থখশ্চ পানান্ন নিদ্রা 

রতি বদ্ধনশ্চ। 

ংপাঠ গীতস্বরবদ্ধনশ্চ প্রোক্তোতি রম্যঃ 

প্রথমোমদে হি ॥ 

প্রথম মদ বুদ্ধি প্রকাশক, স্মরণ শক্তিবর্ধকঃ 

প্রীতিজনক? সুখোৎপাদক এবং পান ভোজন, 

রতিশক্তি ও কণ্ঠন্বর সংবদ্ধক, এইরূপ মদাবস্থা 
অতীব স্থুখকব। যাঁহাদের মদ্যপান নিতান্ত 

প্রয়োজন, তাহার! যেন এইরূপ ভাবে মন্তপান 
কবেন; অর্থাৎ উল্লিখিত লক্ষণ সমুদায় হইতে 
অতিরিক্ত কোন লক্ষণ উপস্থিত না হয়। বাস্ত- 

বিক পক্ষে কেহই মগ্ভপানে স্থিৰ থাকিতে,পাবে 
না, আকাজ্জাৰ অপবিভৃপ্তই ইহার মূল কারণ 

অর্থাৎ প্রথম মগ্ঘপানের পর সকলেই মনে 

কবেন আবও একটু পান করিলে ইহা অপেক্ষা 

অধিকতর স্থথোদয় ভইবে, কিন্তু কাঁধ্যতঃ 

তাহান বিপবীত হইয়া পড়ে । 

অব্যক্ত বুদ্ধি স্মতি বাগ্বিক চেষ্টঃ সোন্মন্তললাককতি 

বপ্রশাস্তঃ | 

শক্তি রহিত, পবম্পর বশীভূত ও সৌহার্দ | আলস্য নিদ্রাভিতে মুহুম্চ মধ্যেন মন্তঃ 

যুক্ত, যাহারা স্থুমধুব হাস্য ও প্রীতিজনক পুকষো৷ মদেন ॥ 

ৰাক্য থারা পাঁন ভূমির উত্সব পূর্ণ কবে, ৰ দ্বিতীয় মদমত্ত ব্যক্তি বুদ্ধি, স্মবণশক্তি ও বাক্য 

এবং যাঠারা পরম্পর দশনে জুখবোধ করে, | সমাক ব্যক্ত নতে অর্থাৎ জড়তামুক্ত, চেষ্টাৰ 

তাহাদিগের সহিত মগ্কপান করিলে মগ্যপারী | বিকৃতি আক্কৃতি ও কার্ধয উন্ম্তের স্তায় এবং 

আনন্দ উপভোগ করিতে পারে । মুর আলপ্য ও নিদ্রার আবির্ভীব_-এইবূপ 

অনিচ্ছ। সত্বেও মদ্যপানেব কতিপয় ক্রম | লক্ষণ উপস্থিত হয়। ঈদৃশ অবস্থা উপস্থিত 

লিখিত, হইল -অধিক লেখা আবশ্বক মনে । হইলেই মগ্যপাঁন হইতে বিরত হওয়! অনশ্ঠ 

করিনা, কারণ আমাদের মতে মগ্তপান বিশেষ কর্তবা, নচেৎ অতীব হুববস্থাগ্রস্ত হইতে হয়, 

গ্ছিত কার্ধ্য এবং ইহা'র ফলে স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া ইহার নাম দ্বিতীয় মদর। | 
থাঁকে। গচ্ছেদগম্য। ম্ন গুয়ংশ্চ মন্ঠেৎ খাদেদভক্ষ্যাণি 

মগ্ের পরিমাণ ও তীব্রতা ভেদে চাবি চ নষ্ট সংজ্ঞঃ ॥ 



৩৮৭২ 

,ব্য়াচ্চ গুহ্থাণি হৃদি স্থিতানি মদে তৃতীয়ে 

পুরুযোহন্যতন্ত্রঃ | 

মছপানে দ্বিতীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও যাহারা 

নিবৃত্ত হয়না, আরও অধিক পান করিতে 

থাকে, এ সমুদায় ব্যক্তির নিন্দণীয় তৃতীয় 

অবস্থা উপস্থিত হয়। তৃতীয় অবস্থা উপস্থিত 

হইলে মনুষ্য অগমা নারীতে ' গমন করিতে 

প্রবৃত্ত হয়, গুরুজনের অবমাননা করে, এবং 

হৃদয়স্থ গুহা বিষয় প্রকাশ করে ও অতক্ষ্য 

ভক্ষণ করে। এতদবস্থ ব্যক্তি জ্ঞানশৃন্য ও 

আপনার অনায়ত্ব হইয়৷ পড়ে। 

চতুর্থে তুমদে মুঢ়ো ভগ্রদার্বিিব নিক্ষিয়ঃ। 

কার্য্যাকার্ধা বিভাগজ্জো মৃতাদপ্য পরো মৃতঃ ॥ 

কোয়দং তাদৃশং গচ্ছেছুন্মাদনিব চাপরম্। 

বহুদোষমিব! মুঢ়ঃ কাস্তারং স্ববশঃ কৃতী ॥ 
অতঃপর চতুর্থ মদাবস্থায় মন্থষ্য সর্তোভাবে 
জ্ঞানশূন্ঠ, ভগ্ন কাষ্ঠের ন্যায় নিক্রিয় ও কর্তব্যা- 

কর্তব্য বিকারশূন্য হইয়৷ পড়ে। চতুর্থ মদবন্থ 
ব্যক্তি অবিকল মৃতবৎ পড়িয়া থাকে । অমৃঢ় 

অর্থাৎ বিকার শক্তি সম্পন্ন আম্মবান কোন 

কৃতী ব্যক্তি বত দোষোৎপাদ্ক বিবিধ 
হিংশ্জন্তসংসুল তর্গম পথের ন্যায় চতুর্থ 
মদবস্থায় উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন না। 

মগ্চপানে প্রবৃত্ত হইলে প্রার়শঃই সকলকে 

যুক্তিচ্যুত হুইয়৷ পড়িতে হয় এবং অবশেষে 

নানাবিধ বিপদে পতিত হইতে হয়। তুলনা 
করিতে গেলে মগ্চপানে উপকার অপেক্ষা 

অপকারই অধিক। সুতরাং কাহারও পক্ষে 

মদ্যপান যুক্তি ও শান্ত্র সম্মত নহে । 

নির্ভক্তমেকাস্তত এব মগ্যং নিষেব্য মাণং 

| মনুজেন নিত্যং। 

আপাদয়েৎ কষ্ট তমান্ বিকারানাপাদয়ে 

চ্চাপি শরীর ভেদম্ ॥ 

আয়ুর্যেদ_-আফাট, ১৩২৬ ॥ [ ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্যা 

নিত্য অধিক পরিমাণে অন্জাদি উপকরণ হীন 
মগ্-পান করিলে, নানাবিধ কৃচ্ছসাধ্য কষ্ট 

দায়ক রোগ জদ্মে ও পরিশেষে তন্ধারা মৃত্যু 

পর্যাস্ত সংঘটিত হইয়া থাকে ।. 

ক্রুদ্ধেন ভীতেন পিপাসিতেন শোকাভিতপ্ডেন 

বৃভুক্ষিতেন ॥ 

ব্যায়াম ভারাধৰ পরিক্ষতেন, বেগাবরোধাঁভি- 

হতেন চাপি ॥ 

অত্যন্থ ভক্ষাবততোদব্রেণ সজীর্ণ ভুক্কেন 

তথাবলেন ॥ 

উষ্ণাভিতপ্তেন চ সেব্য মানং করোতি মঞ্ছং 

বিবিধান্ বিকারান্ ॥ 

ক্রোধ, ভয়, পিপাসা, শোক ও ক্ষুধার সময়, 

ব্যারাম, ভার বহন বা পথ পধ্যটন ক্রাস্ত 

অবস্থায়, মলমুত্রাদির উপস্থিত বেগরোধ 

করিয়া, অন্ন ভোজন বা জল পান দ্বারা 

উদরের পূর্ণাবস্থায় এবং উষ্ণাবস্থায় অর্থাৎ 

পরিশ্রমাদির দ্বারা শরীর উষ্ণতা হইলে মস্ত- 

পান করিবে না, উহাতে পানাত্যয়াদি কঠিন 

রোগ উৎপন্ন হয়। 

পানাত্যরং পরমদং পানাজীর্ণমথাপি বা 

পান বিভ্রমমুগ্রঞ্চ যককৎ রোগং করোতি তৎ ॥ 

তৎ অবধি পীত মগ মিত্যর্থ | 

শান্্রীয় বিধি উল্লজ্ঘন করিয়া মগ্ঠপান করিলে, 
পানত্যয়, প্রমদ, পানাজীর্ণ, পান বিভ্রম ও 

দারুণ যকৃৎ রোগ উৎপন্ন হয়। পানাত্যয় 

ও মদাতায় এই ছুইটা শব্ধ একার্থ বাচক, 

সথতরাঃ মদাতায়াধিকার নাম প্রদত্ত হইয়াছে। 

হি্কাস্বাস শিরঃ কম্প পার্শ্ব শুল প্রর্জাগুরৈঃ। 
বিস্তাদ বনু প্রলাপস্ত বাতপ্রায়ং মদাত্যয়ম্ ॥ 

বাতিক মদ্দাত্যয় রোগে হিকা, শ্বাস, শিরঃ 

কম্পন, পার্ববেদনা, নিগ্রানাশ ও প্রলাপ 

বাহুল্য--এই সকল লক্ষণ সংঘটিত হয়। 



ওয় বর্ষ, ১৭ম সংখ্যা ] ভ্বররোগে পথ্য ও চিকিওসা। ৩৮৩ 
পপ পাদ | পিস পিশাশি শা শপাপ্পিপীপ পপি পপ শপ পপ সপ জপ আত বাপ পাপ এ || পা | শি 

তৃষা, দাহ, জর স্বেদ-মোহাতিসার বিভ্রমৈ:। | গীতমপ্ত ভীর্ণ না হইয়া পানাজীর্ণ রোগ 
বিসতাদ্ধরিত্বণসা পিত্তপ্রায়ং মদাতায়ম্॥. টজন্মায়। ইহাতে অতি ক্লেখকর উদরাগ্থান, 

পৈত্তিক মদাত্যয় রোগে তৃষ্ণা, দাহ, জর, | বমন, অথবা মগ্গন্ধযুক্ত উদ্গার ও গাত্রদাহ 

ঘর্নির্গম্, মূচ্ছ?, অতিসার, ভ্রম ও দেহের | প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হয়। 
হরিত বর্ণতা এই সকল লক্ষণ উপস্থিত হয়। পান বিভ্রমাখ্য রোগে সর্ধাঞ্গে বিশেষতঃ 

ছর্দ্যরোচক হৃল্লান তন্ত্া স্তৈমিত্য গৌরবৈঃ।  বঙষসথলে স্থচিবেধবৎ বেদনা, কফত্রাব, ক: 

বি্াচ্ছিত পরিতন্ত কফপ্রায়ং দাত্যয়ম্॥ | হইতে ধুম নির্গমবৎবোধ, ূচ্ছা, বমি, 
শ্নৈম্মিক মদাত্যয়ে বমি, অরুচি, বমনবেগ, | শিরঃগীড়া, দাহ এবং গৌড়ী (ধেনো) 
তন্জা, গাত্রে আর্জরবগ্কাবৃতবৎ বোধ,_দেহের | কাদস্বরী (তাড়ি) প্রত্ৃতি মধ্যে বিদ্বেষ উপস্থিত 
গুরুতা ও অঠিশয় শীত এই সমুদ্রায় লক্ষণ | হয়। 
প্রকাশ পায়। ৃঁ মগ্ানাং সততাভ্যাসাৎ তীব্র মগ্ নিষেবনাৎ। 

উল্লিখিত বাঁতিকাদি ত্রিবিধ ম্দাত্যয়ের | নিরন্নাদপি পানাচ্চ য্ৃদ্রগো। ভবস্তি হি ॥ 
লক্ষণ দৃষ্ট হইলে সান্লিপাঁতিক মদাত্যয় জানিতে : যকৃদ্রোধিকান্ে তান্ সলক্ষণ চিকিৎসিতান্। 
হইবে। পরমদ প্রভৃতিতে মদ্যাত্যয় লক্ষণেব বিবিধ মগ্ভের নিরন্তর পান, ডীব মগ্তপান ও 

অতিরিক্ত কতকগুপি লক্ষণ লক্ষিত হয়। খাগ্চ রহিত মগ্াপান প্রস্ততি কারণে যকৃৎ 

পরমদ নামক রোগে শ্লেক্গ্রাচর্ধয, নাসাআাব, রোগ উৎপন্ন হয়। য্কতে যে সমস্ত লক্ষণ হইয়া 
দেহভার, মুখবৈরস্য, মলমৃত্র রোধ, তন্দ্রা, থাকে, এ মমুদায় এবং তাহার চিকিৎসা 
অরুচি, তৃষ্ণা, শিরোবেদন। ও মন্ধি সমুদয়ে গ্রীহা যক্ক্দধিকারে ক্রমশঃ প্রকাশ করা 
ভঙ্গবৎ বেদনা প্রভৃতি গিলে লক্ষণ সমুদয় হইবে। 

দেখিতে পাওয়৷ যাক্প। 

শ্ীহরিপদ মজুমদার কাব্যতীর্ঘ কবিভৃষণ। 

(স্পা 

জ্ররোগে পথ্য ও চিকিৎস।|। 
-+--88377 

সাধারণের ধারণা যে রোগে যাহা খাওয়া আবূর্বেদ শাস্ত্রে অরের প্রথমেই উপবাস 

হিভকর, সেই রোগে তাহাই পথ্য। হিতকর | দিতে বলা হইয়াছে। কেবল বলা নয়, অরের 

খান্ত ত পথ্য বটেই, কিন্তু যে রোগে যাহা | গ্রথমে লঙ্ঘন অমুতের হায় বলিয়া নির্দেশ 

কিছু হিতকর; সেই রোগে তাহাই পথ্য। | করা হইয়াছে । কেন? 
যেমন নবজরে উপবাস পথ্য। শান্ত্কারগণ বলিয়াছে,_-আমাশযস্থ আম 



৩৮৪ 

(অপক্ক আহার রস) সংযুক্ত দোষ সকল (বায়ু, 

পিতৃ, কফ ) অগ্নিকে নষ্ট করিয়া এবং মার্গ 

(ঘন্মাদি স্রোত: ) সকলকে রুদ্ধ করিয়া জবর 

উৎপাদন করে বলিয়া জরের প্রথমে লঙ্ঘন 

দেওয়া উচিত। 

সুস্থ শরীরে শারীরিক শ্রোতঃ সকল 
প্রকৃতিস্থ থাকে এবং অগ্নি প্রবল থাকায় 

ক্ষুধা হয়। কিন্তুজর হইলে অগ্নি নু হওয়ায় 

ক্ষুধা হয় না এবং ক্ষ্ধা না হইলে আহার 

দেওয়া কর্তবা নহে ।--ইহ1 একটা সাধারণ 

যুকি। 

জর একফরপ নে, অতি সামান্ত জর 

হইতে সগ্ভোমারাত্মক প্রবল জর পর্যান্ত 

সমস্ত জ্বরেরই সাধারণ সংজ্ঞা জর। জর 

ঘত মৃছ হয়, শরীরের এবং শারীরিক যস্বাদির 
ততই অল্প বিকৃতি ঘটে, আর জর যত প্রধল 

হয়, শরীরের ও শারীরিক যন্ত্রাদির ততইঅধিক 

বিকৃতি ঘটে । সেই জন্য মুছু জ্বরে অল্প এবং 

প্রবল জ্বরে অধিক উপবাস দেওয়৷ আবশ্তক | 

জরের প্রাবল্যেষ তারতম্য অনুসারে 

যেষম অল্প বা অধিক উপবাস দেওয়ার বিধি 

আছে, গেইরূপ ষে সকল জরে লঙ্ঘন দিলে 

অনিষ্টের সম্ভাবনা, সেই সকল জরে লঙ্ঘন 

নিষেধ কর! হইয়াছে । যথা £-_ 

“বাু জনিত জর, ক্ষয়জনিত জর, 

মানস দোষ জনিত জর (যেমন কাম » 

ক্রোধ জনিত জর ) এবং পূর্বে দিত্রণীয়াধ্যায়ে 
ঘাহাদিগকে উপবাসের অযোগ্য বলা হইয়াছে, 
তাহাদিগকে লঙ্ঘন দিবে না।” 

দ্বিব্রণীয়াধ্যায়ে বলা হইয়াছে £-- 

“উর্ধ বায়ু (হিকাদি), তৃষা, ক্ষুধা, 
দুখ শোধ এবং শ্রম (বিনা পরিশ্রমে শ্রাস্তি 

'বোধ--মতান্করে ভ্রম ) পীড়িত রোগীকে এবং 

আয়ুর্বেদ_-আযাঢ়, ১৩২৬ [ ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্য। 

গর্ভিনী, বৃদ্ধ, বাক, ছূর্বাল ও ভীরু ব্যক্তি- 

ধিগকে উপবাস করাইবে না। 

এই সকল ক্ষেত্রে উপবাপ দিলে অনিষ্ট 

হয় বলিয়া শান্ত্রকার এই সাধারণ সুত্র নির্দেশ 

করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল ক্ষেত্রে অরের 

প্রাবল্য, বহু দোয়ের সহিত সঞ্চিত অগ্নির নাশ, 

বমনো্ধেগ প্রভৃতি থাকিলে যুক্তি পূর্ববক অন্ন 
অল্প উপবান দেওয়া আবশ্তক ও হিতকর 

_-ইহা আমরা কার্ধ্যক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি । 

যথা সময়ে সে সম্বন্ধে বল! যাইবে। 

পাঠকগণ .ইহ! মনে রাখিবেন যে, শান্ত- 

কারগণ চিকিৎস! সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ 

দিয়া গিয়াছেন, রোগীর অবস্থা ভেদে যুক্তি 

পূর্ধক সে সম্বন্ধে কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ 

করিতে হয় । কেননা, জগতে একরূপ আকৃতি 

বিশিষ্ট ছইটী লোক যেমন দেখা যার না, 

সেইরূপ ঠিক এক প্রকার লক্ষণ বিশিষ্ট দুইটা 

লোক দেখা যায় না। 
আমুর্বেদে জরের প্রথম সাত দিন তরুণ 

জ্বর বল৷ হয়। চরকে কথিত হইয়াছে £--ষথা 

প্প্রজ্ঞলিত অগ্নি ইন্ধন যুক্ত হইলেও যদি 
বাষু কর্তৃক বহিঃ প্রেরিত হয়, তাহা হইলে 

যেমন স্থালী (হাড়ি) স্থিত অন্ন পাক 

করিতে পারে না, সেইরূপ দোষ সকল 

অগ্নি স্থান হইতে উদ্মাকে বহির্ভাগে নিক্ষিপ্ত 

করে বলিয়া! জররোগী অন্ন আহার করিলে 

অগ্নি তাহা পাক করিতে পারে না বা কষ্টে 

লঘু অন্ন পাক করিতে পারে । এইজন্য বল 

রক্ষার্থ লঙ্ঘনাদি আবশ্তক | প্রথমে লঙ্ঘন পরে 

পেয়া ইত্যাদি হিতকর, এক সপ্তাহে সর্ব ধাতু 

গত মল (কুপিত বায়ু পিস্ভ যথ) পরিপাক 

প্রাপ্ত হইন্ন! থাকে । 

কিন্ত এই সাধারণ দুত্রের উপর নির্ভর 



ওয় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ] জ্বররোগে পথ্য ও চিকিৎসা 

করিয়! সকল ক্ষেত্রে উপবাস দেওয়া চলে না। 

উপবাস পাছে অল্প বা অধিক হয় সেই ভন্ 
শাঞ্্রে নিয়লিখিত উপদেশ দেওয়! ছইয়াছে। 

“যাবৎ কাল পর্য্যস্ত দোষ স্থির ভাবে 

অবস্থিত থাকায় শরীরের বদ্ধবং বোধ হয় 

তাবৎকাল উপবাস" দ্িবে। পরে লঘু পথ্য 

দিবে। 

আম বা তরুণ জরের লক্গণ- লালা 

নিঃসরণ, বমনভাব, হাদয়ের ভারবোধ, অরুচি, 
তন্দ্রা, আলস্য, খাগ্ অবিপাক, মুখেব বিরসতা, 

শরীরের গুরুতা, ক্ষুধার নাশ, প্রচুর মুক্র 

নিঃসরণ এবং জরের স্তন্ধতা ও প্রাবল্য এই 

গুলি আমজরের লক্ষণ। এই সকন লক্ষণ 

প্রকাশ থাকা পর্য্যন্ত উপবাস দেওয় 

কর্তব্য । 

দোষপাকেরলক্ষণ-_জরেব মৃত্তা, শরীরের 

লঘুতা ও মল নিঃনবণ-_এইগুলি দৌষ পাকের 

লক্ষণ। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে 

পোগীকে লঘ্ঘু পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। 
এই পর্যযস্ত বলিয়াই শাস্ত্রকার নিশ্চিন্ত 

হইতে পারেন নাই । সম্যক উপবাস দেওয়া 

হইলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়-_তাহা 

নিদ্দেশ করিয়াছেন। যথা, অধোবাযু, মুত্র 

ও নল নির্গম, শরীরের লঘঘুত।, হৃদয়ে উদগার, 

কণ্ঠের ও মুখের বিশুদ্ধতা, তন্ত্রা ও ক্লান্তির 

নাশ, ধর্ম নিঃসরণ আহারে কুচি, ক্ষুধা ও 

পিপাসার উদয় এবং মন প্রসন্ন (গ্লানি রহিত ) 

হইলে সম্যক উপবাস দেওয়া ছুইয়াছে 

বুঝিতে হইবে। 

জরে উপবাস দিলে কি ফল হয়, সে সম্বন্ধে 

শাস্্রকার বলিয়াছেন যে, অনবস্থিত (যাহ! স্ব 

শ্বানে এবং উপযুক্ত পরিমাণে নাই ) দোষ এবং 
অগ্সি বিশিষ্ট জর রোগী উপবাস করিলে তাহার 

আবাঢ়-_-৪ 

৩৮৮ 

দোষ পরিপাক পাঁয়, অগ্রি দীপ্ত হয়, জ্বর নষ্ট 

হয়, শরীর লঘু হয় এবং অন্নে আকাজ্ষা ও 
কুচি হয়। 

নবজ্বরে উপবাঁস অমৃতের ন্তাযস হিতকর 

বলায় উপরোক্ত উপদেশার্দি সবেও পাছে 

বোগীকে অধিক উপবাস করান হস্-_সেই 

আশঙ্কা করিয়া শাস্্কার বলিয়াছেন £- 

“লঙ্ঘন প্রাণের (বলের) বিরোধী বলিয়। 

অর্থাৎ লহ্বন দ্বারা বলহানি ঘটে বলিয়া 

রোগীকে অতিবিক্ত লঙ্ঘন, করাইবে না। 
কারণ যে আরোগ্যের জন্য চিকিৎসা করা 

যার -বলই সেই আরোগ্যের অধিষ্ঠান অর্থাৎ 

বলকে আশ্রয় কবিয়া আরোগ্য লাভ ঘটে। 

অতিরিক্ত উপবাস দিলে রোগীর বলহানি 

হয় এবং বিবিধ উপসর্গ ঘটে । শান্থে কথিত 

হইয়াছে, অতিবিক্ত লঙ্খগনের ফলে পর্ধসমূহে 
ভঙ্গবৎ বেদনা, শরীর বেদনা, কাস, মুখের 

শুফতা, ক্ষুধার নাশ, অরুচি, তৃষ্ণা, চক্ষু ও 

কর্ণেব দর্ববলতা, মনের ভ্রান্তি, প্রবল উদ্ধগত 

( হিককা, শ্বাস, কর্ণে শব ), হওয়া হাই উঠা, 

মোহ, এবং দেহ, অগ্নি ও বলের হানি ঘটিয়। 

থাকে । । এইজন্তধ জর রোগীকে কাচ 

অতিরিক্ত উপবাস দিবে না। 

নবজরে উপবাস সম্বন্ধে এই সকল সুন্দর 

উপদেশ দেওয়া হইয়াছে । সন্নিপাত জরে 
উপবান সম্বন্ধে একটু বিশেষত্ব আছে। 

টাইফায়েড জর,নিউমানিক্া প্রভৃতি-_সঙ্গিপাত 

জরের অন্তভূক্ত। সন্গিপাতজরে চিত্তের 

বিকৃতি ঘটিলে তাহা অরবিকার নামে অভিহিত 
হইয়! থাকে । 

সন্নিপাত জরে তিন দিন, পাঁচ দিন, 

দশ দিন বা যতদিন রোগী আরোগ্য-পথে 

অগ্রসর ন। হয়, ততদিন লঙ্ঘন দিবার উপদেশ 
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দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে অতিরিক্ত 

উপবানের বিষম অনিষ্টকারিতার বিষয় 

বলার পর এইরূপ দীর্ঘ উপবাঁসের ব্যবস্থা 

করায় শিক্ষাথিব মন সন্দেহাকুলিত হইতে 
পারে। তজন্ত শাস্ত্রকার বলিয়াছেন £-- 

লঙ্ঘনে যে এইরূপ সহিষ্ণতা অর্থাৎ 

এত দীর্ঘকাল লজ্ঘন সহ করিতে পার! 

_-তাহা কেবল দোষের অর্থাৎ কুপিত বাধু, 

পিত্ত, কফের শক্তি বশতঃ ঘটিয়া থাকে 
দোষের ক্ষয় হইলে কখনই লজ্ঘনাদি (লঙ্ঘন 

ও স্বেদীদি) সহ্ করিতে পারে না। 

আমরা বহুস্থলে এই শানস্্ববাক্যের 

সম্পূর্ণ সার্থকত। দেখিয়াছি। সন্নিপাতজ্বরে 

উপবাস দিলে রোগী সত্বর আরোগ্য লাভ 

করে। বালকেরাও সন্নিপাত জরে যথেষ্ট 

উপবাস সহ করিতে পাবে। এইব্প ক্ষেত্রে 

প্রথম হইতে আহার ধিলে তাহা রোগীর 

মৃত্যু বা দীর্ঘকাল রোগভোগের কারণ স্বব্প 
হইরা থাকে । ভথেব বিষর এই, পাশ্চাত্য 

চিকিৎদকগণও ক্রমশঃ এই তথ্য বুঝিতে 

পারিতেছেন]। প্রসিদ্ধ চিকিৎদক অস্লার 
সাহেব তাহার প্রণীত চিকিৎসা গ্রন্থে টাইফায়েড 

নামক দন্নিপাত জরের পথ্য প্রয়োগ সম্বন্ধে 

লিখিয়াছেন যে, কেহ কেহ এই রোগে একে- 

বারে খাছ দ্বিতে নিষেধ করেন। 

পুর্ব্বে নবজ্জরে সম্যক লঙ্ঘনের যে সকল 

লক্ষণ লিখিত হইয়াছে এবং যে সকল লক্ষণ 

প্রকাশ পাইলে পথ্য দিবার উপযুক্ত কাল 

বলিয়া! নির্দেশ করা হইক্নাছে, সেই লক্ষণ 

বিচার করিয়া সন্নিপাতজরেও পথ্য প্রয়োগ 

করিতে হয়।, 

অনেকে বলি! থাকেন যে, নবজরে এক্ষণে 

গ এত অধিক উপবাম সহ হয় না। অনেক 

আয়ুর্ধবেদ-_-আঁঘাট়, ১৩২৬1 [ ওয় বর্ষ, ১০ম সংঞ্য। 

স্থঘ্দেই ইহা! সত্য। পুর্কেই দেখান হইয়াছে 
যে. ছুর্বল রোগীর পক্ষে উপবাস নিষিদ্ধ। 

এক্ষণে অধিকাংশ লোকেই ছর্বল। স্থৃতরাং 

এখনকার দুর্বল লোৌকদিগকে বিশেষ বিবেচন! 

করিয়া উপবাসের ব্যবস্থা কর! কর্তব্য । পূর্বোক্ত 

অতিরিক্ত উপবাসের কোন একটা উপসর্গ 

ঘটিলেই লঘু পথ্য প্রয়োগ করা উচিত। 
রোগী বলবান হইলে সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত 

উপবাস দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সন্ি- 

পাত জরে .দো.ষর শক্তি বশতঃ লঙ্ঘন সহ 

হয় বলিয়৷ যথোপযুক্ত লঙ্ঘন হেতু কোন 
অনিষ্টেব আশঙ্কা নাই । 

নবজ্বরে পিপাস! হইলে জল সংস্কৃত করিয়। 

পান কবিতে দেওয়া উঠচিত। 

চবকে লিখিত হইয়াছে--জ্বর আমাশয়কে 

আশ্রয় করিয়া উৎপর হয়। আমাশয় জাত 

বোগে বিবেচন, বমন, উপবাস ও সংশমন 

হিতকর। উষ্ণ জল এ সকলের সাধক 
এবং পাচক বলিয়া জ্ববে হিতকব। ইহা 

দ্বারা বারুর অন্থলোম হয়, অগ্নি প্রবাহ হয়, 

উষ্ণ জল শীঘ্র পরিপাক পায়, শ্শলেম্সাকে শুষ্ক 

করে এবং পান করিলে তৃষ্ণা প্রশমিত করে। 

স্থগ্রতে কথিত হইয়াছে মে,--উষ্ জল 

অগ্যদ্দীপক, সংহত কফেরচ্ছেদকারক, বায়ু 
ও পিত্তের অনুলোমক, এবং তৃষ্ণানাশক, এই 
জন্য বায়ুজনিত শ্লেম্সাজনিত বা বাতশ্নেক্মাজনিত 
জরে হিতকর। অপিচ উষ্ণ জল পান করিলে 

দোষ সকলের অল্নতা ঘটে এবং জোতোপথ 

সকল বিশুদ্ধ হয়। 

শ্বীতল জল উষ্ণ জলের বিপরীত গুণ 

বিশিষ্ট বলিয়৷ শীতল জল পান করিলে জর 

বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 

পিত্ত জর, 'মগ্তপানদনিত, জর . এবং 
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বিষজ জরে তিক্ত 'দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ করিয়া 

সেই জল শীতল হইলে পাঁন করিতে দিবে। 
এই প্রকারে সিদ্ধ করা জপ এবং উষ্ণ জল 

অগ্নযদ্দীপক, পাচক,জরনাশক, শ্রোতঃ শোধক, 

বলকর রুচি জনক এবং ধর্মজনক। 

যন়্ঙ্গ পানীয়--সুতা, ক্ষেত পাঁপড়া, বেণার 
মূল, রক্তচন্দন, বাল। ও শুঠ প্রত্যেকে পাঁচ 

আনা ছুই রৃতি--য়োট ছুই তোপা লইয়া 

ধুইয়া থেতো৷ কবিবে। পরে চারি সের 
জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া ছুই সের থাকিতে 

নামাইরা লইবে; এই জল শাতল কবিয়! পান 

করিতে দিলে পিপাসা ও জর নষ্ট হইয়া থাকে । 

মতাস্তরে শুঠী স্থলে পন্মকাষ্ট লইবার বিধি আছে 

বাতপিত্ত জবে বড়ক্গপানীয় অথবা উঞ্ 

জল শীতল করিয়া এবং বাতগ্নেম্বজ্বরে ও 

ত্রিদ্দোষজ জরে উষ্ণ জল পান করিতে দেওয়া 

কর্তব্য। শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে,_ 

সন্নিপাত জরে রোগী প্রলাপ বকিতে 

থাকিলেও পুষ্টিকর থাগ্চ দিবে না এবং 

দাহ ও তৃষ্ণা অভিভূত হইলেও শীতল 

জল পান করিতে দিবে না। 

ওলাউঠ। চিকিৎসা ৩৮৭ 

জরে উষ্ণ জল প্রচুর পরিমাণে দেওয়া 

যাইতে পারে। জল সিদ্ধ করিয়। অর্ধেক 
থাকিতে নামাইয়া, সেই জল সহমত উষ্ণ 

থাকিতে থাকিতে পান করিতে দেওয়া উচিত। 

লঙ্বন এবং জল পানের বিষয় বলা হইল। 

এক্ষণে কিরূপ নিয়মে পথ্য দিতে হয়, তাহা 

বলা বাইতেছে, শান্ত্রকার সন্ত, পেয়া ও 

বিলেপী,জ্ররোগে পথ্যের জন্ত দিতে বূলিয়া- 

ছেন। এ সম্বন্ধে শাস্্কার বলিয়াছেন-_ 

মণ্ড, পেয়া, ও বিলেগী লঘু বলিয়া এবং 

উষধ স» সংস্কত হওয়ায় অগ্নাদ্বীপক এবং 
বাধু, মূত্র, পুধীষ ও ধোঁষেব অন্থুলোমক হইয়া 

থাকে, তরল ও উঞ্ বলিয়া ঘন্ম উৎপাদন 
কবে, তরন বলিয়া তৃষ্ণা নিবাবণ করে, 

আহাব বণিয়া বল জন্মার, সাহস বলিরা 

শবীরের লধৃতা সম্পাদন করে, জবে হিতকর 
বলিয়া জর নষ্ট কবে,_এইজন্ত মগ্পান 

জনিত জ্বর বাতীত অন্ত জরে ববাগু পথ্য 
দিবে। (ক্রমশঃ) 

_্বল্যেোপাধ্যায়। ॥ 

ক ওলাউঠ। চিকিৎস| | 

ওলাউঠা কাঁহীকে বলে? ইহার প্রকৃতি 
প্রত্যয়গত অর্থই বাকি? এবং কোন্ ভাষা 

হইতেই ব! এই শব্দ গৃহীত হইয়াছে? ইত্যাদি 

বিষয় আমর! কিছুই অবগত নহি । আফুর্ষেদীয় 

কোনে। গ্র্থে এই শখের প্রয়োগ দৃষ্টিগোচর 

হয় না। এই সকল আলোচনা করিয়া 

ঈ ওলস্-ভেদ, উঠ1--্বমণ। 

অনেকেই বপিয়া থাকেন, “ওলা উঠা আঘুর্ব্েদ 
বহিভূতি এক প্রকার নূতন বোগ। পাশ্চাত্য 

দেশের সমুন্নত স্থান হইতে এই রোগ ভারতে 

আসিয়াছে, এই জন্তই ইহার চিকিৎসা বিধান 
আমঘুর্কেদ গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং 

কবিরাজ দ্বার এই .পীড়ার চিকিৎসা হওয়া 
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সর্ব অসম্ভব |” কিন্ত সাধারণতঃ এ রোগের 

যে সকল লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই, তাহাতে 

, ইহাকে আমর! নুতন রোগ বলিয়া স্বীকার 
করিতে প্রস্তুত নহি। এই রোগে আক্রান্ত 

হইলে প্রথমতঃ রোগীর অত্যন্ত মলতেদ এবং 

সঙ্গে সঙ্গে মুহুমুহিঃ বমন হইতে আরম্ভ হয়। 
তাহার পর স্বরভঙ্গ, হিক্কা, মুত্ররোধ, ধর্ম 

সিঃসরণ, উৎবেই্টন, অর্থাৎ অঙ্গ প্রতাঙ্গের 

খালি ধর! প্রভৃতি লক্ষণ জুটিয়া রোগীকে 
সাতিশয় যন্ত্রণা দিতে থাকে । সমস্ত শরীর 

বিশেষতঃ মুখমগ্ুল ও দস্তসমূহ নীলবর্ণ হয়। 
কাহাবও কাহারও বক্ষোদেশের তীব্র বেদন৷ 

ও শিরঃশুল উপস্থিত হইয়া থাকে । ইহা দ্বারা 

চক্ষুঃ রক্তবর্ণ ও কোটরগত হইতে ও দেখ। যায় । 

এবদিব লক্ষণীক্রান্ত অন্ত কোন রোগ আমুর্ষধেদ 

শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে কিনা,_-এক্ষণে 

আমাদের ইহাই আলোচ্য। সনাতনশাস্তরে 

ওলাউঠা শবের প্রয়োগ না থাকুক, কিন্তু 

তাহার লক্ষণের গ্তায় লক্ষণ বিশিষ্ট অপর 

কোন রোগের উল্লেখ থাকিলে তাহা অগ্রা্থ 

করিব কেন? যদি শাস্ত্রবর্ণত সেই রোগের 

চিকিৎসা ছারা ওলাউঠা রোগেরও সর্বতো 

ভাবে প্রতীকার ঘটাইতে পারা যার, তাহাতেই 

বা! শিথিলচেষ্ট হইব কেন? 

আরুঃ শাস্ত্রে বিহ্চিকা রোগের বিবরণ 

দেখিতে পাওয়া যায় । এই বিস্চিক! রোগের 

নিদান ও লক্ষণের বিষয় অন্ুশালন করিলে 

সকলেই বুঝিতে পারিবেন--আুর্ধদা চার্য্যগণ 

যাহাকে বিশ্চিকা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, 

সপ সা. জপ 

আযুর্বেদ- আষাঢ়, ১৩২৬ । [৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 

তাহাই বর্তমান কালে ওলাউঠ নাম ধারণ 

করিয়াছেন! ফলতঃ ইহ! কোন নূতন রোগ 
নহে, কেবল নামটিই নুতন। নিদান সংগ্রহ 

কর্তা ধীমান্ মাধবকর বলিয়াছেন £-.- 
(১) যে পীড়ায় অজীর্ণ বশতঃ বায়ু অতি কুপিত 

হইয়া গাত্র সকলকে অত্যন্ত বেদন! অপেক্ষ। 

সুচীবেধবৎ বেদনায় অধিকতর অস্থির করিয়া 

তুলে, বৈগ্ভগণ তাহাকে বিস্থচিকা বলিয়া 

থাকেন। (২) এই রোগে মুচ্ছণ, অতিসার, 
বমন, পিপাসা, শুলবৎ বেদনা, হস্ত পদে 

খাণি ধরা, জস্তা (হাই ) গাত্রদাহ, বিবর্ণতী, 
কম্প, বক্ষোবেদনা, ও শিরঃশূল উপস্থিত 

হইয়া থাকে। 

বর্তমান ওলাউঠা রোগে এতদ্যতীত নূতন 

কোন লক্ষণ প্রায়শঃ পরিলক্ষিত হয় না। তবে 

দেখা যাইতেছে যে, আজকাল লোকে যাহাকে 

ওলাউঠা বলিয়া ঘোষণা করিতেছে আয়ুর্বেদ, 

শাস্ত্রে সেই রোগই বিশ্চিকা বলিয়৷ বর্ণিত। 

এক্ষণে দেখা যাউক, কি কি কারণে কেমন 

করিয়া এই বিস্চিকা রোগ জীবদিগকে 
আক্রমণ করিয়া থাকে । 

আযুর্ধেদে শারীর' স্থান এবং অন্নবিপাক 

ক্রিয়াপদ্ধতি অভিনিবেশ সহকারে অধ্ায়ন 

করিলে স্ুম্পষ্টরূপে জানা যায় যে, একমাত্র 

অজীর্ণ রোগই অধিকাংশ রোগের প্রস্থতি। 

(৩) যাহারা লোভপরায়ণ, ওদরিক, পশু বুদ্ধি 

ও হিতাহিত বোধশৃন্ত হইয়া অপরিমিত 

আহার করে, তাহারাই নানারোগের মূল 

স্বরূপ অজীর্ণ রোগে আক্রান্ত হয়। 

(১) লুচীতিরিব গান্রাণি তুদন সন্ভিষ্ঠতেহ নিলঃ। যগ্ঠ। জীর্ণেন না বৈদৈ]বিনূচিতি নিগদাতে। 
(২) যুক্ছ্াতিসারো বমখুঃ পিপাস। শুলো ভমোছেষ্টন জুস্ত দাহাঃ। বৈবর্ণ/কম্পো। হৃদয়ে রুজণ্চ 

ভবকি ভক্ং শিরসন্চ ভেদ ॥ 

(৩) অনাক্সবন্তঃ পণুবদ্তূপ্ততে যে প্রম।ণচঃ। রোগানীকন্ত তে শৃলসজী্ং প্রাপ্স,বপ্তি হি ॥ 



৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্য। ] 

(১) 'এই অজীর্ণ রোগ তিন প্রকার £-- 

(ক) অর্থাৎ আমাজীর্ণ, (খ) ঝিষ্টদ্ধাজীর্ণ 

(এ) বিদগ্ধাজীর্ণ। এবং ইহাদের__হইতেই 

বিস্থচিকা, বিলম্বিকা, অলপিক! রোগ উৎপন্ন 

হইয়া থাকে। (২) শাস্বদ্শী পরিমিতাহারী 
ব্যক্তিগণের এই রোগ হয় না। তক্ষ্যাভক্ষ্য 

সম্বন্ধে ষাহার্দের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, যাহার! 

আত্মসংঘমে সম্পর্ণ অক্ষম এবং পেটক, 

তাহারাই এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে । 

ইহা হইতে উপলব্ধি হইতেছে যে, একমাত্র 

অভ্ীর্ই এই রোগের নিদান। অগ্নিমান্দ্য 
হইতে অজীর্ণ এবং অজীর্ণ হইতে সকল রোগের 
উৎপত্তি হয়। তাই আমর! প্রথমতঃ অগ্নিমান্দয 

বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। অগ্নি 

কাহাকে বলে? সকলে সর্বদা ষে অগ্নি প্রত্যক্ষ 

করিয়া থাকে, যাহার সহায়তায় জালাণীকা্ঠ 

ংষোগে লোকে অন্ন প্রস্তত করিয়া আহার 

করে, যাহার কণিকামাত্র সংস্পশে সরস 

নীরস সর্ববিধ বস্তই ভম্মীভূত হইয়া যায়, 

ইহাঁও কি ঠিক সেই প্রকার পদার্থ? অত্যুচ্চ 

সুর্য মণ্ডল হইতে বরসাতল পর্যন্ত সমস্ত 

একজাতীয় অগ্নি বিরাজমান । কাষ্ঠে কাষ্ঠে 

পরস্পর সংঘর্ষণণ করিলে যে অগ্নির উদগম 

হয়, সেই অগ্নি পরিশেষে দেহের, গেহের-- 

সর্ধববিধ কার্য্যের সংসাধক হইয়া থাকে । 

প্রচ্ছন্ন নিগৃঢ় বহ্িতে তাড়না ব্যতীত কখনও 

উহা ভৎক্ষিপ্ত হয় না। কাষ্ঠখণ্ডের 

স্তায় জীবদেহও অগ্নিময় । কাষ্ঠ নিক্রিপ্ভাবে 

পড়িয়। থাকে, সুতরাং তাড়না না করিলে 

উদগম হয় না। জীবদেহ তন্রপ নয়। দেহ 

(১) অজীর্ণমাষং বিষ্টন্ধং বিদদ্ধঞ্চ যদারিতম্। 
(২) ন তাং পরিসঙ্গিত! হার লভস্তে বিদিত। গমাঃ ৷ 

ওলাউঠা চিকিৎসা । ৩৮০ 

মধ্যে নিমিষে নিমিষে প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত 
হইতেছে । তাহাতে রসরক্তার্দির আঁবরত 

সঞ্চালন ঘটিতেছে। শারীরিক যন্ত্রগুলিও 

নিশ্রিয়ভাবে পড়িয়া থাকে ন। যান্ত্রিক 

বিষম তাড়না বশতঃ কাষ্ঠখণ্ড অপেক্ষা 

শরীরের উত্তাপ অনেক বেশী। এই দেহ 

গত বহি পাছে দাবানলের ন্তাঁয় প্রচণ্ড হইয়া 

পরে, শরীরকে সম্পূর্ণরূপে রসশূন্ত করিয়া 

ফেলে, মাংসাদির পূর্ণ পরিপাক সংসাধন 

করিয়া শরীরকে বিদ্ধন্ত করিয়া ফেলে, তাই 
ভয়ে ভয়ে মধ্যে মণ্যে কিছু কিছু পানাহ!রের 

ব্যবস্থা করিতে হয়। 

আমুর্ধেদগুর ভগবান পুনর্বস্থ এবং 

ভদ্রকাপ্য প্রতি খষি কহিয়াছেন £_"পিত্তই 
শরীরের অগ্নি” পিস্তকে সমভাবে রাখিতে 

পারিলেই শবীর স্ুস্থ থাকে । যে পিত্ত তীক্ষ, 
দ্রব্য, ভুর্গন্ধ, নীল ও পীতবর্ণ যাহা উষ্ণ এবং 

যাহা কটুরস বিশিষ্ট, তাহাই স্বাভাবিক । 

পিত্বে অম্নরদ জন্মিলে তাহা দুষিত হইয়! 

থাকে) কার্যযভেদে পিত্ত পাঁচ শ্রেণীতে 

বিভক্ত £--পাচক, বঞ্জক, সাধক, আলোচক, 

ভাজক। 

পাঁচকপিত্ত অগ্র্যাশয়ে অবস্থিতি করিয়া 

ভুক্তবস্তর পরিপাক সাধন করে, এবঃ মল 

মূত্রাদ্ির নিঃসরণ করিয়া 'দেয়। অধিকস্ত 

ইহা দ্বারা অপরাপর পিত্তের বল বৃদ্ধি হয়। 
রঞ্জকপিত্ত য্কৎ ও ল্লীহাক় অবস্থান করে, 
এবং ভুক্ত পদার্থের প্রথম পরিপাক হইবার 
পর--ষে রস জন্মে, তাহাকে রসে পরিণিত 

করে। সাধকপিত্ত হৃদয়ে অবস্থিত। ইহা 

বিস্থচালসকৌ তন্মাস্তবেচ্চাপি বিলম্বিক। । 
মূঢান্তামজিতা ত্বনে। লতন্তে হশন লোলুপ।2। 



৩১০৩ 

হইতে বুদ্ধি, শ্বৃতি, এবং মেধার উৎপত্তি হুয়। 

আলোঁচকপিত্ত নেত্র্বয়ে অবস্থান করে, ইহা 

হইতে দর্শন ক্রিয়ার সংমাধন হয়। ভ্রাজক 

পিত্ত গাত্রচর্্মে অবস্থিত । ইহা অভ্যঙ্গ উরবোষ 
পরিপাচক এবং শরীরের অগ্নিবদ্ধক। পাঁচ- 

গাঁগরি চতুর্বধ অবস্থায় জঠরে অবস্থান করিয়' 

থাকে-_যথা-মন্দ, তীক্ষ বিষম এবং সম। 

শরীরে কফাধিক্য হইলে মন্দাগ্নি উপস্থিত 
হয়। এরূপ ক্ষেত্রে যাহা কিছু আহার করা 

যায়, তাহা স্ুচাররূপে পরিপাক হয়না । 

ইহাতে মাথাকন্কনানি, উদগারবাহুলা, 
উদ্দরম্ফীতি, উদরের গুরুত্বর মলরোধ, এবং 

মূত্রাধিক্য প্রকাশ পাঁয়। সামান্ত সর্দিতে ও 
এই সকল লক্ষণ উপলক্ষিত হইতে পারে, 

কিন্ত জঠরে কফ সঞ্চিত হইলেই এই অবস্থা 
পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । ইহা এক প্রকার 
অজীর্ণ। জঠরে পিত্বের *আধিকা হইলে 

তীক্ষা্ি জন্মে। তীক্ষাগিবিশিষ্ঠ লোক 
যখন যাহা কিছু আহার করে, তখনই তাহা৷ 
শীঘ্ব পরিপাক হইয়া যাঁয়,। আবার ক্ষুধার 
উদ্রেক হয়। ইহাতে শরীরের শো আবন্ত 

হইলে পীড়া সাংঘাতিক মুর্তি ধারণ 'করে। 
বায়ুর আধিক্য বশতঃ বিষমাগ্নির উৎপত্তি হয়। 

ইহাতে ভুক্ত পদার্থের কখনওবা শীঘ্র এবং 

কখনও ব1 বিলম্বে পরিপাক হইয়া থাকে । 

সর্বাপেক্ষা সমাগ্নি শরীরের পক্ষে শ্রেষ্ঠ 

এবং স্বাস্থ্াসম্পাদক | সমাগ্রির রক্ষণচেষ্টাই 

সকলের সর্ধতোভাবে কর্তব্য । এতত্তিন্ 

অগ্নির তিন প্রকার অবস্থাই অজীর্ণ রোগ 

বলিয়া! সমাধ্যাত। অগ্রিমান্দ্য* বা অজীর্ণ 

রোগে কফদোষ থাকিলে তাহাকে আমাজীর্ণ, 

পিত্তদোষ থাকিলে তাহাকে বিদগ্ধাজীর্ণ এবং 

বাষুর সংশ্রব থাকিলে তাহাকে ঝিষ্টন্ধাজীর্ 

আয়ুর্বেদ- আধাঁট, ১৩২৩ । [ ওয়-বর্ধ, ১০ম সংখ্যা 

কহে। প্রতিদিন যাহা কিছু আহার করা 

যায়, সেই সমস্ত ভুক্ত রসে অংশ বিশেষ 
জীর্ণ না হইয়া বসাবস্থায় অবস্থিত থাকে, 
তাহাই সমগ্বাস্তরে অজীর্ণ রোগ রূপে পরিণত 
হয়, শাস্ত্রে ইহাখ নাম রসশেষাজীর্ণ। উল্লিখিত 

সকল প্রকার অজীর্ণ রোগ হইতে দেশ- 
বিদ্ধংশকর প্রাণনাশক, বিস্চিক৷ বা ওলাউঠা 

রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে । 

পাশ্চাতা শারীরতত্ববিদ্ শগ্ডিতগণ ওলাউঠা 

রোগের বীজন্বরূপ স্বতন্ কোন বিষের কথা! 

নির্দেশ কবিয়া' থাঁকেন। তীহাদিগের মতে 

জলবাঁয় দুষিত হইয়া এই রোগের বীজ 

জন্মাইয়া থাকে । পরে সে রোগবীজ জীব 
দেহে প্রবেশ লাভ করিয়া, সম্ভোমারাত্মক 

সাংঘাতিক ওলাউঠ! রোগের সত্যটি করে। 

এই সকল কথা সা'রবত্তা আযুর্বেদাচার্য্যগণ 

হ্বীকার করেননা। বাহ পদার্থ দূষিত হইয়া 

রোগের বীজস্বরূপ কেন বিষের উৎপত্তি 

হইতে পারে, তাহাদিগের মতে ইহা! অসম্ভব । 

অযুক্ত আহার-বিহারদ্বারা আপন! হইতেই 
দেহমধ্যে নানাবিধ বিষের উদ্তব হয় । আচার্য্য - 

গণ বলেন, তন্মধ্গত অন্যতম বিষ হইতেই 

এই সাংঘাতিক রোগের উৎপ্ি। জলবাধু 

গ্রাণীদিগের সাধারণ সম্পত্তি। প্রাণীমাত্রেই 
এই ছুইটী বস্ত সর্ধদা সমান ভাবে ব্যবহার 

করিয়া থাঁকে। ইহাঁদিগের অভাবে বা 

বিশ্বপ্রসবিনী ক্রিয়ার দোষে জগতের ' অস্তিত্ব 
ও অসস্ভব। বায়ু সঞ্চরণশীল। ব্যক্তি 
বিশেষের কদাচারের দোষে অথব1 নৈসর্ণিক 

দোষে বদি কোন স্থানের বায়ু দৃধিত হয়, 
তবে তাহা অচিরে সমস্তদেশে অভিব্প্ত 

হইয়া পড়ে। সুতরাং জীবমাত্রেই তাহা 

'ব্যবহার না করিয়া থাকিতে পারে 'না। 



য়, বর্ষ, ১*ম সংখ্যা | 

জল সম্বন্ধে নিয়ম ঠিক এ প্রকাঁরই। উক্ত 
কারণে কোন স্থানের জল বিষাক্ত হইলে 
তাহা অচিরে বন্থ স্থানে স্ণলিত হয়। তবে 

স্থানের দূরত্বান্ুসারে বিষাক্ত অংশ কৃম 
হইতে পারে 1 যদি প্রকৃত প্রস্তাবে সাধারণের 

নিত্য প্রস্োজনীয় ব্যবহারোপযোগী জলবায়ু 

দুষিত হুইয়। ওলাউঠ! রোগের উৎপাদন করিত, 
তাহা! হইলে এ রোগে কীট পতঙ্গ হইতে মানব 

পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রাণীকে তুল্যভাবে আক্রান্ত 

হুইতে হইত। কিন্তু প্রক্কৃত পক্ষে তাহা হয়না । 
এইজন্য আমর! দেহমধ্যে ম্বয়মুৎপাদিত ৰিষের 

কথা স্বীকার করিয়! থাকি। কিন্তু ইহ! সত্যসত্যাই 
ংক্রামক কিনা,_-তাহাই একবার আমরা 

আলোচনা করিব। যে সকল রোগ এক 

শরীর হইতে অন্ত শরীরে প্রবেশ করে 

তাহাকে সংক্রামক রোগ বলে। এই সংক্রামক 
রোগ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলি 

রোগ আছে, তাহারা নিত্য সংক্রামক । আৰর্কর 

'এমন কতকগুলি রোগ আছে যে, তাহার! 

কাল প্রভাবে কখনও কখনও সংক্রামক হয়। 

শানা কারণে সংক্রামক রোগের বীজ 

উৎপন্ন হইরা থাঁকে। মিথ্যা আহার বিহার 

দ্বারা আপনা হইতে ,দেহাভ্যন্তরে এই বীজের 
উৎপত্তি ঘটে। পরে এক শরীর হইতে 

অন্ত শরীরে সঞ্চালিত হয়। ব্যক্তি বিশেষের 

কদ্দাচারিতায় কখনও কখনও প্রথনতঃ স্থানীয় 

জল দুষিত হইয়া! পড়ে। পরে বায়ু কর্তৃক 
সেই দোষ বহু স্থানে সঞ্চারিত হইতে থাকে। 

সাধারণের নিত্যব্যবহাধ্য জলবায়ু এইরূপে 
দুষিত হুইলে প্রাণী মান্রকেই ইহা দ্বারা 
আক্রান্ত হইতে হয়, সময় সময় ক্রুর গ্রহের 

কুটিল দৃষ্টিপাতে পার্থিব জলবায়ুও দূষিত হয়। 
যে ক্লারণেই হউক জলবায়ু দুষিত হইন! 

ওলাউঠ। চিকিৎসা] । 

৯ পপ পপ ০ সপ. সপ 

৩১১১ 

ক্রামক পীড়ার উৎপত্তি হইলে তাহা ভীষণ 

আকার ধারণ কহবে। এতদ্বারা মহাদেশ 

মহাশ্মশশানে পরিণত হওয়া অসম্ভব নয়! 

বর্তমান ওলাউঠ! ঝা বিস্থচিকা রোগ এ প্রকার 

সংক্রামক নহে। ইহা বসন্ত রোগের ত্যায় 
এক শরীর হইতে অন্য শরীরে যে প্রবিষ্ট হত, 

একথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তত নহি । 

তবে ওলাউঠা রোগীর যে মল মুত্রাদি পরিত্যাগ 
কবে, তাহার ফোন অংশ যদি কীট, পতঙ্গ, 
মক্ষিকা প্রভৃতি দ্বারা খাস্যদ্রব্যের সহিত 

হযুক্ত হয়, অথবা জলের লহিত' উদরস্থ হয়, 
তাহা হইলে এই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হওয়। 

অসম্ভব নহে। ইহা বসম্ত রোগের গ্ায় 
সংক্রামক পীড়। নহে কিন্বা কুট অর্শ, যক্ষা, 
ওপসর্মিক মেহ এৰং উপদংশ প্রভৃতির ন্ায়ও 

ইহাকে সংক্রামক" ঝোগ বলিয়া আমরা গণন। 
করি না। উক্ত রৌগার্দ দ্বারা আক্রান্ত 

ব্যক্তির দৃবিত শুক্র হইতে জাতসন্তানের 
শরীরেও এঁ সকল পীড়া জন্মিক্স। থাকে । কিন্তু 

ওলাউঠা রোগ এইবূপ ভাবে কাহাকেও 

_ আক্রমণ করিতে দেখা! যায় না। উন্মাদ 

্রস্তা জননীর সন্তানকেও উন্মাদ প্রভৃতি 

প্রভৃতি রোগে আক্রীস্ত হইতে হয়। ইহ] 

বহুক্ষেত্রে প্রত্যক্গীকত। ওলাউঠা গীড়ায় 

সেইব্ধপ সংক্রামকত। নাই, তৰে এই গীড়। 

কালপ্রভাবে কখন কখনে। কখনে। সংক্রামক 

হয়, কখনো কখনো হয়ও না।. এক্ষণে আমরা 

প্রণিধান করিয়া দেখিব--কোন্ সময় এই পীড়। 
সংক্রামক হইয়া দাড়া এবং কোন সমস্ই 
ৰা সংক্রামক হয় না। 

সর্বদাই দেখা যায়ে সকল ব্যক্তি 

ওলাউঠা রোগীর নিকট অবস্থান করিয়া 

অহরহঃ তাহার সেব! , শুতীধা , করে,_নিজ 
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হস্তে মল মুত্রা্দি পরিষ্কার করিয়া দেয়, একটা 

বারও রোগীর কাছছাড়। হয় না, তাহাদিগকে 

কখন এই রোগে আক্রান্ত হইতে হয় ন।। 

যাহারা ভয়ে ভয়ে অতি বড় সাবধানে থাকে, 

বোগীর পরিচর্য্যা করা দূরে থাকুক, যে 
বাড়ীতে রোগ? বাদ কবে, তাহার ত্রিসীমা- 

নাভেও পদরর্পণ করে না, তাহারাই এই 
পীড়াতে আক্রান্ত হইয়! অকালে কালকব- 

লিত হয়। তবেই দৈথা যাইতেছে--এই পীড়া 

সকল অবস্থায় সংক্রামক হইয়। দাড়ায় না। 

অঙ্গীর্ণ হইতে যে এই কাল ব্যাধিব 

সমুপত্তি__ইহা সর্ববাদিসম্মত। যদি কোন 

ওলাউঠা বোঁগীকে জিজাসা করা যায় যে, 

তুমি দুই তিন দিনেব মধ্যে কোন অজীর্ণকর 
দ্রব্য আহার করিয়াছ কিনা, তখন সে মুক্ 

কণ্ঠে বলিয়। ফেলিবে -আমি"৫1৭ দিনের মধ্যে 

কোন অপথ্য দ্রব্য ভোজন করি নাই। কিন্ত 

আয়ুর্ধেদ--আধাট়, ১৩২৬। [ ৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা 

স্বত্রনের নিকট কোন কথা শুনিয়া রোগের 

প্রকৃত কারণ নির্ণর কর। এক প্রকার ছুরূহ 

ব্যাপাপ। ওলাউঠা রোগ গ্রামের মধ্যে যখন 

প্রথম প্রবেশ কবে,তথন ছুই চারি জন স্বেচ্ছা" 
চারী ওদরিক লোকই ইহ! কর্তৃক আক্রান্ত হয়। 
তাহার পর ক্রমশঃ মৃত্যু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে 
থাকিলে এই পীড়া প্রবল বেগে সকলকে 

আক্রমণ কয়িতে আবন্ভ করে। এইরূপে 

পীড়াৰ আক্রমণ অত্যন্ত প্রবল হইলে যখন 
চতুর্দিক হইতে ক্রন্দনের রোল কর্ণ ক্কুহরে 

প্রবি্ হয়, পক্ষীকুল থাকিয়া থাকিয়া এক 

একবার মণ্মভেদী কলরব করিয়া উঠে, শৃগাপ 

কুক্কুরগণ বিকট শবে সতয়ে আর্তনাদ করিতে 

থাকে, _প্রাণসম নৈরাশ্থেরভাবী আতন্কে সকলে 

শিহবিয়া উঠে, ৩খন আব সদাচারী, কদাচারী, 

মিতাহারী, অমিতাহারা-_এই রোগের বিভী- 

ধিকার ভীতি সম্বন্ধে কাহারও কিছুমাত্র 

সমস্ত বিষয় পরীক্ষা করিয়! দেখিলে, রোগীর গ্রভেদ থাকেন] । 

কথার সত্যতা বাস্তবিক করপুরের ন্ার উড়িস্বা নর পু (ক্রমশঃ) 

যায়। মৃতরাং রোগীর বা তাহার আত্মীয় শীনীননাথ শাস্ত্রী, কবিরত্। 

শরীর ও স্যাস্থ্য। 

কোন কার্য্ের ফলাঞ্চল বিচার করিতে প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের কথায় নৈনর্পিক' 

ধাইলে সর্বপ্রথমে কারণের অনুসন্ধান করিতে 

হয়। কারণ ব্যতীত কার্য হয়না-_আঁবার 

কার্ধ্য 'করিলেই তাহার ফল অবস্তস্তাবী। 

অগত্প্রপঞ্চ কারণ সম্ভত। উৎপত্তি, স্থিতি ও 
প্রলয়--কার্য্যকারণের অবস্থাস্তর । শৃঙ্খলবদ্ধ 

কাধ্যপরম্পরা অবলোকন করিলে বোধ, হয় 

জগতের পশ্চাতে নিয়ষ অনন্ত কারণক্ষপে 

নিয়মই ভগবানের নিয়ম। তবে ভগবান 

কি? তাহা আমার ' বিবেচ্য বিষয় নয়! 

দার্শনিক পণ্ডিতগণ তীহাঁকে বিভিন্ন আখ্যায় 

ভূষিত করিয়া গবেষণা পূর্ণ জটিল দর্শন 
লিখিয়! ' গিয়াছেন। তিনি যাহাঁই হউন, 
বাস্তব জগতে আমরা দেখিতে পাই ফে, 

এক অতি ক্ষুত্র অগুপরামাধু হইতে আর্ত 



ওর বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ] 

করিয়া সমস্ত উত্তিদ জগৎ -সমস্ত প্রাণিজগৎ 

ও সমস্ত আলোক জগং একই নিয়মের অধীন। 
উত্থান, অবস্থান ও পতন সর্ধব্যাণী নিয়মের 

অবস্থার পরিবর্তন। বিশ্ব যখন নিয়মে 

পরিচালিত, তখন বিশ্বের অন্তর্গত যাবতীয় 

পদার্থ সেই একই নিয়মাধীন। সেই নিয়মে 
ফুল ফুটিতেছে,_-সেই নিয়মে নদী ছুটিতেছে_ 
সেই নিয়মে পাধী উড়িতেছে, _সেই নিয়মে 
পণ্ড বিচরণ করিতেছে,_-সেই নিয়মে তুমি 
হাসিতেছ, আমি কাদিতেছি, আবার তুমি 

কাদিতেছ, আমি হাসিতেছি ;_ম্থতরাং দেখা 

যাইতেছে যে, নিয়মই আমাদের নিয়স্তা | 

স্বাস্থ্য কি?- স্বাস্থ্য, এই নিয়ম প্রতিপালন, 

আর এই নিয়মের ব্যতিক্রমই অস্বাস্থা । জগতে 

এত হাহাকার--এত হা'হুতাশ কেন? এই 
নিয়মের অবহেলার জন্য । প্রাণিজগতের 

মধ্যে মানব জাতিই প্রধান অত্যাচারী । 

শরীর ও স্বাস্থ্য। ৩৯৩ 

জীবন সংগ্রামে (90-8৫10 197 620569009 ) 

প্রকৃত বীরের মত বীরসাজে সজ্জিত হইয়! 

নীরোগ ও বলিষ্ঠ দেহ লইয়া যে অগ্রসর হইতে 
সমর্থ হইবে, সেই জরী হইবে । তাই ইংরাজ 
কধি বলিয়াছেন £-_ 

[0 80৪ 09৮০9102001 119 

139 00৮ 08087) 011%018 086619 

1368 & 10870 17) 01)9 96100, 

বাস্তবিক এই জীবন সংগ্রামে জয়ী হইতে 
গেলে আমাদের স্বাস্থ্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন । 

বধিরের শ্রবণেচ্ছা যেমন বুথা,মুকের বাক্য শ্ঘৃর্তির 
চেষ্টা যেমন যন্ত্রণাদায়ক, অন্ধের দর্শনেচ্ছা 

যেমল নিক্ষল, স্বাস্থ্যহীনের সকল আশাই 
তেমনি নিস্ফল হয়,_-ভবিষ্যৎ জীবন তেমনি 

তাহার মর্দরভেদদী শোকান্ধকাবে আবৃত থাকে । 

এই আধারময় জীবন লইয়৷ সেকি করিবে? 

স্বাস্থ্য ব্যতিরেকে তাহার কোন উদ্দেশাই তোঁ 

মানবই সকল নৈসর্গিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াঞ্জ সিদ্ধ হইবে না । “শরীরমাগ্যং খলু ধর্ম সাধনম্ ।”, 
অনৈসর্মিক অত্যাচারে--আপনাকে পীড়িত 

করিয়। ফেলে এবং রোগ শোকে জঞ্জরীত হইয়া 
মৃত্যুর পথ সুগম করিয়া! লয়। আমর! মরিবার 
জন্যই জন্মিয়া থাকি, তাই বলিয়। কি ভগবানের 

নিকট হইতে যে সন্ত লইয়া মর্ভে আসিয়াছি, 

তাহা আয়ত্ত করিবার আগেই আমরা মরিব ? 

আমর! জানি যে, জন্মিলে মৃত্যু আছেই, তাই 

মৃত্যুকে সর্বদা নিকটস্থ জানিয়' 'ভগবানের 
নিয়ম প্রতিপালন পূর্বক আপন আপন কার্যে 

অগ্রসর হওয়! কর্তব্য । 

আমরা যে এখানে আসিয়াছি, তাহার 

উদ্দেন্ট আছে । আমরা দেখিতে পাই-__বিশ্ব 

রন্মাগ্ড সেই এক উদ্দেশ লক্ষ্য করিয়! ধাবিত 

হইতেছে । ক্রমবিকাশ হইতে পূর্ণৰিকাশে 
উন্নতিই জানব জীবনের উদ্দেন্ত। এই 
ং আধাঢ়---৫ 

স্স্থ শবীর ব্যতীত ধর্ম ও অর্থকিছুই আয়ত্ত 

হয় না। বেদান্ত মতে জগৎ মিথ্যা, মায়াময় 

স্বপ্ন, স্থৃতরাং জগৎ হইতে স্থষ্ট যে এই শরীর 

- ইভাঁও মিথ্য! ও স্বপ্ন মাত্র ; ভগবান গীতায় 
বলিয়াছেন £-- 

“বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহণাতি 

_ নরোইপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্তস্তানি নংঘাতি 

ন্বানি দেহী॥” 

যাহা হুউক যদিও এই দেহ কিছুই নয়, 

তথাপি ইহাই কিন্তু সব। এই দেহই 
দেবতার মন্দির (€ ৮৮10)1)10 ০ 0০৬ )১-২ 

ইহারই ভিতর আত্মা বাস করেন। এই 
নশ্বর শরীরের সাহায্যেই আমর! তগবঝানের 
উপাসন। করিতে পারি। মানবজন্ম কেবল 



৩৯৪ 

আহার নিদ্রা ও মৈথুনের জন্ত নষ্ট, ইহার উচ্চ 
লক্ষ্য আছে (019 ০০৪1 ০1 11) ১- আত্ম- 

জ্ঞান মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্ত ৷ আত্ম- 

জ্ঞানেই পুর্ণ বিকাশ। শরীর ব্যতীত ইহা 
অসম্ভব। আবার নাম মাত্র শরীর থাকিলে 

চলিবে না--শরীর কর্মক্ষম হওয়া চাই, শরীর 

সুস্থ ও সবল হওয়া চাঁই। এখন দেখা 

যুইতেছে যে, এই দেহ__ইহা মিথ্যা হইলেও 
ইহার যতথানি সত্যতা আছে, 'তাহা আমা- 
দিগকে ষম্পূণ আয়ত্ত করিতে হইবে; স্বাস্থ্য 

আমাদের একান্ত প্রয়োজন ॥ 

আমর্য দেখিতে পাই--পণ্তরা আমাদের 
অপেক্ষা বলবান ও পূর্ণন্বাস্থা। তাহার 

কারণ, তাহারা স্বাভাবিক নিয়ম লঙ্ঘন করে 

না--প্রকৃঠির মঙ্গলজনক নিয়ম তাহারা 

অক্ষরে অক্ষবে প্রতিপালন করে, কাজেই 

তাহাদের মধো ডাক্তার বা! বৈছ্ের প্রয়োজন 

হয় না। কিন্ত গৃহপালিত পশু --বন্ত পঞ্ড 

অপেক্ষা ক্ষীণ ও দূর্বল। গৃহপালিত পশু 

--স্বাভাবিক নিয়ম ভঙ্গ করে, তাই তাহারাও 

অত্যাচারী মানবের ন্তায় স্বাস্থ্যহীন। সুতরাং 

তাহাদেরও জন্য ডাক্তার (9১০71) ৪আ 

£০০2) হইয়াছে । যাহার যেমন ন্বভাব, সে 

অপয়কেও সেই ছাঁচে ঢালিতে চার। গৃহ 

পালিত পশুদিগকে আমরা আমাদের মতই 

করিয়া তুলিতে চাই, তাই তাহাদের দশাও 
আমাদের মতই হইয়াছে । 

এ স্বাভাবিক নিয়ম প্রতিপালনের বাবস্থা 
আমাদের দেশে সুন্দরভাবেই ছিল এবং হাহ 

প্রতিপালিতও হইত। ভবিষ্যতে স্বাস্থ্য 
'অস্ষুপ্জ রাখিবার জন্য আমাদের বনুপ্রকার 
নিম পাপন করিতে হইত । সেই সকল নিয়ম 
পালন কিয়! ষে দ্বিতীয় আশ্রমে উপনীত 
হইত, সে জীবনে কখনে! হঃখ. পাইত না,__ 

আয়ুর্ব্বেদ-_-আধাট, ১৩২৬। [ওয় বধ, ১ম সংখ্যা 

বিদ্যা বুদ্ধি শৌর্যে ও বীর্যে মণ্ডিত হইয়! 
| সুন্দর স্বাস্থ্য ভোগ করিত। তুমি মেধাবী, 

৮ ৮৮ পার 

বুদ্ধিম/ন হইতে পার, কিন্তু তোমার যদি স্বাস্থ্য 

নষ্ট হইয়। থাকে, তবে তুমি মেধ! ও বুদ্ধি লইয়া 
কিকরিবে? তোমার জীবন বুথা--জীবন 

তোমার পক্ষে ভার বহন বলিয়৷ বোধ হইবে। 

তোমার সুখ-শান্তি, আমোদ "প্রমোদ দুরে,_ 

বহুদুরে পলায়ন করিবে, তুমি নিয়ত মৃত্যুর 

জন্য অপেক্ষা করিবে, তুমি জীবন্মত্যু 
(1641. 09৭01) হইয়া থাকিবে । সে কষ্টের 

সে যস্ত্রণার--সে মন্মান্তিক বেদনার তুলনা-- 

হয় না| স্থাস্থ্যহীন জীবন চিন্তা করিলে 

চোকে অন্ধকার দেখিতে হয়_- মাথা ঘুরিয়া 

যায়। এমনও শুনিতে পাওয়া যায় যে, স্বাস্থ্য 

ভঙ্গের জন্য বিষম অন্তর্দাহে কেহ কেহ আশ্ম- 

ঘাতীও হইয়াছে । কিন্তু ইহার মত পাপ বোধ 

হয় জগতে আর দ্বিতীয় নাই। 

১৪ যখন ভাবি যে, এই স্বাস্থ্য ও শরীর রক্ষার 
জন্ঠ আমাদের শান্ত্কারগণ কতই" পরিশ্রম 

করিয়াছেন) তখন আশ্চর্য্য হুইয়৷ যাই। 

তাহারা কি স্বদেশ প্রেমিক। তাহার স্বদেশ 

ও স্বজাতির বংশধরদিগের রক্ষার জন্তক কত 

ধর্মশান্ত্কত যোগ শান্ত্,আয়ুর্ধেদ ও কামশান্ত 

প্রণয়ন করিয়াছেন। বাস্তবিক দেখিতে গেলে 

আমাদের সকল শান্ত্রেই শরীর রক্ষ/! ও শরীর 
পালন বন্বন্ধে লিখিত । আমার বোধ হয় শানীর- 
বিজ্ঞান (১)81909) সন্বদ্ধে ভারতবর্ষ সর্ব 

প্রধান ও মৌলিক। আমর! এখন অত্যাচারী 

ও প্রবঞ্চক হুইয়াছি, খষি কথিত শরীরপাপনের 
নিরম অন্ুরণ করি না। সে সকল নিয়ম 

পালন করিতে গেলে আধুনিক সভ্যজগৃতের 
পারিপার্শিক কতকগুলি অত্যাবস্তক-- খাঁটি 

কথায় বলিতে গেলে--অনাবন্তক ক্রিয়া বাধ! 



ওয় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা ] 

পায়। অবশ্য দেশ-কাঁল-পাত্র ভেদে ফল 

ভেদ হয়; এখন যেমন কাল উপস্থিত, 
আচার ব্যবহারও সেইরূপই হইয়াছে । ব্রহ্গচর্যয 

_ ব্রহ্গচর্ধ্য বলিয়া অনেকে চীৎকার করেন 

বটে, কিন্ত ব্রহ্ষচর্য্য বলিলে যাহা বুঝায়, 

সে রকম ব্রহ্ষচর্য্য অর্থাৎ প্রাচীন কালের 

মত ব্র্গচর্ধ্য এখন পালন করা বড়ই 

কঠিন। প্রন্চর্ধ্ের প্রধান অর্থ বী্য্ধারণ। 
বীর্যাধারণই শারীরিক উন্নতির প্রধান সহায় । 

এই উদ্ধরেতঃ হইতে গেলে আমাদিগকে 

রহ্ষচর্যোর সকল নিয়মই পালন করিতে 
হয়। এখন আর সে রকম গুকর আশ্রম 

নাই; আপন আপন গৃহকেই ব্রহ্মচারী 

আঁশ্রম করিয়া লইতে হইবে। পঞ্চম বর্ষীয় 

বলককে ব্রহ্ষচারীর ত্রতে দীক্ষিত করিতে 

হইলে গৃহে গুরুর আবগ্তক। আমাদের 

কিন্ত তেমন গুরুর অভাব। গৃহে মাতা পিতরাই 
গুরুর কাজ করা উচিত। কিন্তু ধাহাবা গুরু 

হইবেন, তীহাঁবা ব্রঙ্গচারী নহেন, সম্পূর্ণ ইন্দিয় 
পরায়ণ, সৃতরাং তাহাদের দ্বারা কাজ হইবার 

আশা বড়ই কম। সবল, স্বাস্থ্যসম্পন্ন সন্তান 
পাইতে ইচ্ছা করিলে মাতা-পিতারও সবল ও 

সুস্থকায় হওয়া উচিত। "পুত্রার্থে ক্রিয়তেভার্য্যাঃ 

এই কথা মনে করিয়া স্ত্রী সহবাস করিতে 

হইবে-_ইন্দরিয়তৃপ্তির জন্ত পবিত্র বিবাহবন্ধন 

নহে। পিতা-মাতা বাঁ অভিভাবকগণ নিজে 

নিজে সংযমী হইলে পুত্রকন্তাদিগকে ও 
. সংষমী করিতে পারেন। যেমন বৃক্ষ 

তেমনি তার ফল হুইবে। সংযম 

ব্যতীত স্বাস্থ্যবান হওয়া বড়ই কঠিন 

সংঘমই ন্বাস্থ্ের ভিত্তি (০078৩] 
959 01198 8911398 18 0109 100,315 ০01 

01০) 006910))। 

শরীর ও স্বাস্থ্য ৩৯৫ 

শিশু স্বাস্থ্য জননীদের উপর নির্ভর করে। 

তাহার! যদি একটু বিলাসিতা বর্জন করিয়া 
সম্তানগনকে প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে প্রতি- 

পালন করেন, তাহা হইলে শিশু হৃ পুষ্ট হয় ও 

পরে বেশ স্বাস্থাবান পুরুষ হইয়া উঠে। এই 

সময়ে যেমন অভ্যাস করান যাইবে, সারা 

জীবন সেই অভ্যাস খাকিয়। যাইবে। পূর্বে 
জননীরা নবজাত শিশুকে সর্ষপ তৈলাক্ত করিয়া 

বৌদ্রে রাখিয়! দিতেন, এখন তাহার পরিবর্তে 
তাহাকে জাম! প্রভৃতি পরাইয়া দেওয়া হয়-" 

পাছে শিশু রৌদ্রে তাপে কাল, হইব! যায় বা 
বাতাসে তাহাব ঠা! লাগে। ইহাদের কার্য্য- 
কলাপ দেখিলে বোধ হয়, পূর্বে ষেন রৌদ্র ও 
জল বাদু ছিল না। এইবপে গ্রকৃতির ক্রোড় 

হইতে কাড়িয়া লইয়া জননীরা শিশুদিগকে 

স্বাস্তাহীন করিয়৷ রাখেন। এই শিশুই কালে 

মান্য হইবে। এই রুগ্র সম্ভানগণ 

ও তাহাদের বংশধরগণ কতদিন জীবিত 

থাঁকিবে-তাহা জনক জননীরা একবার 

ভাবিয়া দেখুন । 

তারপর আহার। অধুন! যেপ খান দ্রব্য 

পাওয! যাইতেছে, তাহাতে স্বাস্থ্য অক্ষুন্ন রাখা 
বড় ছুরহ ব্যাপার। খাঁটি দ্রব্য পাওয়া 

তার হ্ইয়াছে। সকল দ্রব্ই ভেজাল 
মিশ্রিত । স্থাস্থ্যান্বেধীকে বড়ই সতর্ক খাকিতে 

হইবে। 
্বাস্থাসন্বম্ধে এত কখা৷ বল! যাইতে পারে 

যে, এক মাসের আযুর্কেদ একটা গ্রবন্ধেই পুর্ণ 

হইয়া যাঁয়। কিন্তু তাহা করিলে তো চলিবে না 
তাই প্রধান' প্রধান কারণ উপরে দেখাইয়! 

আমি প্রবন্ধ আঁজিকার মত এইখানেই শেষ 

করিলাম। 

প্রীক্ষিতীশ চন্দ্র পাল। 



৩৯৬ আয়ুর্বরধেদ--আঁষাট, ১৩২৬। 

পঞ্চকম্ম নাধন। 

( পূর্ব প্রকাশিত অংশের পর ) 

অশোধিতে পীতৌষধ জীর্ণ হ'লে পরে। 
পুনঃ পাঁন বিধি নহে, অতিযোগ করে ॥ 

কোষ্টের গুরুতা, বল, লঘ্ভুতা বুঝিয়। । 

অযোগে মুছু ব! তীক্ষ দিবে বিচারিয়া ॥ 

বমি কৃচ্ছে, না বুঝিয়া বমি বিরেচন। 

দিলে ক্রমে প্রাণ হানি হয় সেকারণ ॥ 

অঙ্গিপ্ধ, অস্থিশ্ন আর রুক্ষ যেই হয়। 

পুরাণ ওষধে তার দোষোতৎরিষ্ট রয় | 
হরণ করিতে তাহ! না পারি, তখন । 

নিমোক্ত বিবিধ রোগ করে উৎপাদন । 

বিত্রংশ প্রবল হিকা, আধার দর্শন 

কঃ গুরুঃ অবসাদ, নিশ্চর় তখন ॥ 

সিদ্ধি সিন হইলে ও অন্ন মাত্র! তরে। 
কিন্বা দীপ্তাপ্সিতা হেতু ওঁষধ জীর্ণ করে 
অথবা শীতোভারে আমন্তন্ধ হয়। 

দোষোংক্রিষ্ট করে তবে ওষধ নিচয় ॥ 

নিঃসাধিত করিতে না পারিয়া তখন। 

উল্লিখিত রোগ সব করে উৎপাদন ॥ 

প্রক্ূপ অষোগ হ'লে বৈদ্ বুদ্ধিমান । 

নিয্বোক্ত চিকিৎসা! তরে করিবে বিধান 

লবণ মিশ্রিত তৈলে অভ্যঙ্গ করিবে। 

প্রস্তর-সঙ্কর স্বেদে ন্থিন্ন করি নিবে ॥ 

পূর্বোধধ খাত জীর্ণ হইবার পর। 

গোমৃত্রে নিরূহ দিতে হইবে তৎপর । 
ধন্থা মাঁংস-রম সহ করায়ে আহার । 

অনুবামন বস্তি ভারে দিবে পুনর্ধার ॥ 

তৈল মাত্রা-অনুযায়ী মদন, পিপুল, 

দেবদারু কন্ধ ককাথে পাকিবে নিভূলি, 
অনস্তর বাতহর তৈলে জিগ্ধ করে। 

স্ৃতীক্ষ ওষধ দান করিবে তাহারে ॥ 

ক্ষুধার্থ ও মৃছু কোষ্টে তীক্ষ বিরেচন। 

বিষ্ঠা, পিত্ত, কফ আগে করিবে হরণ ॥ 
থাতু দ্রবীভূতকারি নিস্রবে তৎপরে। 

তাহাতে উহার বল স্বর ক্ষয় করে॥ 

দাহ, ক%শোষ আর ক্লান্তি, তৃষ্ণা হয়। 
তাঁকে মিষ্টৌষধে বমি করাবে নিশ্চয় ॥ 

গুরমনের অতিযোগে দিবে বিরেচন। 

বিরেচন অতিষোগে মুহুল বমন ॥ 

পরে পরিষেক আদি শীতাবগাহন। 

করায়ে তিষক তারে করিবে স্তসতন ॥ 

অন্নপানৌবধ যাহা মধুর কষায়। 

গ্ীতল ও রক্তপিত্ত অতিসার যায় ॥ 

দাহ জর যাহা হ'তে হয় নিবারণ। 

তাহাই এরূপ স্থানে হইবে স্তস্তন ॥ 

রসাঞ্জন, বেণামূল. লোহিত চন্দন। 

পেষি, ছাগরক্ত চিনি করিয়া মিলন ॥ 

গুলিয়া করিলে পান লাজ চূর্ণ সহ। 

বিরেচনে অতিযোগ নাশে নিঃসন্দেহ ॥ 

বটাদি বৃক্ষের বৃস্ত পেয়ার সহিত, 

সিদ্ধ করি শীতলিয়া মধুর সহিত, 
কিম্বা মলসংগ্রাহক ওঁষধের সহু। 

হুগ্ধ সিদ্ধ করি, পানে নাশে নিঃসন্োেহ্ ॥ 

| ৩য় বর্ষ ১ম সংখ্য। 



৩য় বর্ষ, ১*ম সংখ্য। ] 

বিরেচনে অতিযোগ হইলে তখন। 
জাঙ্গল রসের সহ করিকে ভোজন ॥ 

অতিসারে পিচ্ছাবস্তি করিবে প্রদান । 

হুগ্ধ ঘৃতে ন্গিগ্ধ স্বাছ অন্ুবাসন দান ॥ 

বমনের অতিযোগে-মুখে, আমাশয়ে | 

স্ুশীতল জল দিবে তার ক্রমান্বয়ে ॥ 

নিশ্বক ফলের রসে লাজ শক্ত, আদি ! 
গ্বত মধু চিনি যোগে পান করা বিধি ॥ 
সোদগার বমি ও মৃচ্ছ হ'লে মধূসহ | 
ধনে, মুতা, য্টিমধূ, রসাঞ্জন দেভ ॥ 

বমি হেতু গিহ্বা অস্ত প্রবিষ্ট হইলে। 
হিতকর, স্সিপ্ধ অল্প নোনা রস দিলে | 

হদ্গ্রাহী যুষপাঁন, ছ্ধ মাংস রসে। 
কবল প্রয়োগ তারে করিবেক শেষে ॥ 

বমি বেগে জিহ্বা] যদি বহির্গত হয়। 

পিষ্ট তিল কিস্মিস্ কন্ধ লেপে তয় ॥ 

বাষু কুপ্ত, বাগ. রোধ হইলে তাহার । 
স্নেহ স্বেদ, মাংস সিদ্ধ ষবাগৃ আহার ॥ 

বমিত, বা! বিরেচিত মন্দাগ্নি লজ্ঘিত । 

অগ্নি বল বৃদ্ধি তরেঞ্পেয়াদি বিহিত ॥ 

বহু দোষ, রুক্ষ আর হীনাগ্নি যে জন। 

কিম্বা উদাবর্ত রোগে অল্প বিরেচন ॥ 

দোষোৎক্লি করি তাতে মার্গ বোধ করে। 

অতান্ত আখ্ান হয় নাতির উপরে ॥ 
পৃষ্ট পার শিরঃশৃল, বিষ্টা মুত্র আর। 
বাযুর বিবন্ধ হয় তাহাতে আবার ॥ 

অভ্যঙ্গ, স্থেদ 'ও বর্তি তাহাতে বিহিত। 

নিরূহ, অনুবাসন, উদ্দাবর্তোচিত ॥ 

স্নিগ্ধ, গুরুকোষ্ঠ কিন্বা আমদোষে যেই, 

শোধন ওঁধধ সেবে বলবৎ, সেই। 

কিন্বা! ক্ষীণ, মু কোষ্ট, ক্লান্ত, অল্প বলে-_ 
ধরব গুঁষধ পান করে যে সকলে, 
তার সান দোষ আগ পায়ু স্থানে যায়! 

পঞ্চকন্ম সাধন। ৩৯৭ 

তীব্র শুল পিচ্ছারক্তে বেদন! জন্মায় ॥ 
তাহাতে লঙ্ঘন আর পাঁচন তৎপরে. 

রুক্ষোষ্চ লঘু ভোজনে অতিহিত করে ॥ 
আর ক্ষীণ ব্যক্তিদের এ বিস্ব ছ'লে। 

বৃংহনীয়, জীবনীয় ওঁষধ সে স্থলে ॥ 

আমাজীর্ণ হেতু যদি বিবন্ধ জগ্মায়। 

ক্ষারায় লঘু ভোজন প্রশস্ত তাহায় ॥ 

বাতাধিক্য হ'লে পুষ্প কাসী মিশ্রিত । 

লবণ-দাড়িম-ক্ষার ঘ্বৃতে হয় হিত ॥ 

বাতাঁধিক্যে পান কিম্বা! করিবে ভোজন । 

দধ্যক্নে দাড়িমত্বক করিয়া নিশ্রন ॥ 

দেবদারু তিলকন্ক অথবা তেমন । 

উষ্ণ জল সহ পানে হয় প্রশমণ ॥ 

অশ্বথ, যক্্ডুমুর, কদন্ব, পাকুড়, 

দুগ্ধ সিদ্ধ করি পানে হয় তাহা দুর ॥ 
কষায় মধুর দ্রব্যে, পিচ্ছাবস্তি কিবা, 
যষ্টিমধু সিদ্ধ ন্নেহ বস্তি তাকে দিবা ॥ 

বহুদোষে দিলে পরে অল্প বিরেচন। 

দোবোতকৃঞ& করিকরে অল্প নিংল্রাবন ॥ 

তাতে কু, শোথ কুষ্ঠ গুরুত! উদয়। 
অগ্নিনাশ উৎক্রেশ স্তৈমিত্য জন্মায় ॥ 

অরুচি, পাতা, শোব*পরিআ্াব হবে। 

ত্রিদোষ শমনৌষধে প্রশমিত রবে ॥ 

তাতে যদি নহে শাস্তি করাবে বমন। 

তদন্তে করির৷ স্বিগ্ধ তীক্ষ বিরেচন ॥ 

রোগী শুদ্ধ হ'লে পরে চুর্ণ ও আসব। 
অরিষ্ট সংস্কৃত যৃষ, গ্রদানিবে সব ॥ 
ওঁষধ সেবিয়া বেগ করিলে ধারণ। 

ত্রিদোষ প্রকোপি, করে হৃদয়ে গমন ॥ 

ঘোরতর হৃদগ্রহ তাহাতে জন্মায় । 

হিক্কা, শ্বাস, পাশ শুল, দৈন্ত হয় তায় ॥ 

দৃষ্টির বিভ্রম, নালা, দশন দংশন। 

দত্ত কিড়মিড়ি তায় করে উৎপাদন ॥ 
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তাহাতে ভীষক নাহি বিচলিত হবে। 

রোগীকে তখন শীত্ব বমন করাবে ॥ 

সিপত্তাপাঁধিকা হলে মৃচ্ছণ ওষধ মধুর 
কফাধিক্যে কটুযোগে করে তাহা দূর ॥ 
তাভাতেও দোষ যদি না হয় নিঃশেষ । 

পাঁচক ওঁষধে তবে নাশিবেক শেষ ॥ 

ক্ষুধা বলক্রমে তার করিয়। বর্ধন । 

চিকিৎসক করিবেক কার্য সমাপন ॥ 

বায়ু যদি করে তার হৃদয় পীড়ন। 
সিগ্ধায় লবনৌষধে হবে তা শমন | 

পীতৌধধে বমিবেগ করিলে ধারণ। 
কুপিত কফেতে বায়ু রোধিয়৷ তখন ! 

অঙ্গগ্রহ* স্তব্ধ আর বেপথু জন্মায় | 
নিস্ডোদোবেষ্টন অতি মুচ্ছণ হয় তায় ॥ 

এইরূপ হলে হয় বিবিধ প্রকার। 
বাত হর ক্রিয়া শ্নেহ স্বেদ ব্যবহার ॥ 

লঘ্বুভোজী মৃছুকোষ্ঠে তীক্ষ বিরেচন। 
দোষ হরি মস্থিকরে শোণিত হরণ ॥ 

অন্নে মিশাইয়া তাহা কাঁক বা কুকুরে, 
থাওয়াইবে শুদ্ধাপুদ্ধ পরীক্ষার তরে ॥ 
বিশুদ্ধ জানিবে যদি করে তা ভক্ষণ; 

অভক্ষণে পিত্ত রক্ত বুবিবে তথন 
কিন্বা শুরু বস্ত্র মাথি লবে শুকাইয়া। 
দেখিবে তৎপর তাহ]! জলে প্রক্ষালিয়া ৷ 

বিবর্ণ হইলে তাহা পিত্ত রক্ত হবে। 
বিশুদ্ধ হইলে রক্ত বসনে না রবে ॥ 
অতিযোগে ভূষণ মুচ্ছণ মত্ততাদি হলে।. 
আমরণ পিত্ৃহর ক্রিয়া সেই স্থলে ॥ 

মৃগ, গো, মহিষ কিম্বা ছাগল শোণিত 

পীড়িতাবস্থায় তাহা করিয়া নিঃস্থাত, 

অতিশয় রক্তক্ষয়ে করিলে তা পান। 

আয়ুর্ধেদ_ _আঁষাট, ১৩২৩। 

০ সা 
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জীবন লভিবে তাহা জীবাতি সন্ধান ॥ 

কুশ মূল কক্কে তাহা করিয়া মর্দিত। 
বস্তি প্রয়োগেতে আর হয়ে থাকে হিত ॥ 

গাস্তারী, অনস্তবমূল, ছুর্বধা, বীরা, কুল, 
কক্ষে জলবুক্ত হুপ্ধ চতুগ্ডণ ভূল, 
পাক করি তাতে ঘ্বত রসাঞ্জন যোগে, 

শীতলাবস্থাক়্ বস্তি ইহাতে প্রয়োগে । 

সুশীতল পিচ্ছাবস্থি অথব৷ প্রয়োগী । 

অন্ুবাসন ঘ্বৃত মণ্ডে দিবে সেই রোগী ॥ 

অতিশয় বিরেচনে গুদত্ুংশ হলে। 

কষায় বসাবে স্তব্ধী বটানদি বনধলে ॥ 

অতি স্নিদ্ধে সেবে যদি শেহ বিরেচন |. 

দোষে তাহা বন্ধ করে মৃছ্ডা কারণ ॥ 

স্বস্থান হইতে চ্যুত হইয়৷ তখন। 
স্তব্ধ হয়ে থাকে কিন্তু নহে নিঃসবরন ॥ 

ইহাতে বাত বিবন্ধ, গুদস্তম্ত শূল, 
অল্প অল্প সরে মল, না হয় নির্পুল। 

এইবপে স্থলে তীক্ষ বস্তি, বিরেচন। 

অথবা প্রশস্ত হয় লঙ্ঘন পাচন। 

রুক্ষ অল্নবলে দিলে রুক্ষ ধিরেচন? 

ঘোর উপদ্রব করে কূপিত পবন । 

স্তব্ধ শূল সর্ধবদেহে হয় ঘোরতর । 

ইহাতে স্নেহ স্থেদাঁদি দিবে বাত হর । 
স্নিগ্ধ গুরু কোষ্ঠে দিলে মুছু বিরেচন। 

কফোতক্রিষ্ট পিত্তবাত রুধিয়া তখন, 

তন্ত্রা ও গৌরব, ক্লান্তি দৌর্ধবল্য জন্মায় । 

অঙ্গ অবসাদ হবে নিশ্চয় তাহায় ॥ 

পীতোৌষধ শীত্ব ফেলি করাবে বমন। 

পরে দিবে ক্রমান্বয়ে লঙ্ঘন পাচন। 

নিগ্ধ ও গুরু কোষ্ঠতা দূর করি পরে। 
তীক্ষ বিরেচন দিবে স্নেহ'যোগ করে। 

শ্রীরালবিহারী রায় কবিকম্কণ 
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বিবিধ এসঙ্গ | 

ইংলণ্ডে কবিরাজী 1 __শ্রীযুক্ত এস, ভাষা শিক্ষাবও বাবস্থা কব হইবে। এরূপ 

মিত্র বিলাঁতের ঘোঁবণ মাউথ নগবে আধূর্ব্দীয় 

চিকিৎসায় কঠিন কঠিন বোগ আরোগ্য 

করিতেছেন জানিয়া আমরা সুখী হইলাঁম। 
কামানের ভীষণ শব্দে সর্ব শবীব কম্পনের 

ফলে স্নাযূমণ্ডলীতে ধিকাব উপস্থিত হইয়াছে-_ 
এমন কতগুলি যোদ্বাকে তিনি আবোগ্য 

কবিয়া যশস্বী হইয়াছেন) রক্তদৃষ্টি ও পারদ 

বিকৃতির কয়েকটি রেগিকেও তিনি নিরাময় 

করিয়াছেন । 

মান্দ্রজে কুষ্টাশ্রম।-_মান্্রাজ 
প্রেসিডেন্সপীর গবর্ণর বাহাছব সেখানকাব 

কুষ্ঠাবোগীদিগের আশ্রম নিন্মাণ ও সেবাব 

ব্যবস্থা কবিবার জন্ত উদ্যোগী হইয়াছেন 

জানিগ়া আমবা বিশেষ সুখী হইলাম। এই 
কার্যেব সাফল্যেব জন্ত ৩০ হাজাব টাক! 

টাদা সংগৃহীত হইবে! বামনাদের রাজ 

বাহাদুরের উপর এই চাদ! সংগ্রহের ভাঁব 

অর্পিত হইক্াছে। বাঙ্গালা দেশে এরূপ 

"একটা ব্যবস্থা হয় না? 

বিদ্বতসভার বিছ্যালয় |-_-সহ- 

যোগী প্ধন্বস্তরি” পত্রে প্রকাশ,-_বিদ্বংসভা 

হইতে এরূপ একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা 

হইতেছে, যে বিস্তালয়ে সংস্কৃত ভাষ! শিক্ষার 
ব্যবস্থা অধিক থাকিবে অথচ বিশ্ব বিস্তালয়ের 

10910915610 পরীক্ষাদানোপযোগী ইংরাজী 

ব্যবস্থাব উদ্দেশ্ঠ__বৈগ্ঠ ছাত্রগণ সংস্কৃত ভাষায় 

বিশেষ পাবদর্শী হইলে আযুর্বেদ শিক্ষার পথ 

তাহাদিগের পক্ষে স্থগম হইবে । আমরা 

এই চেষ্টার সাফল্য কামনা করি। 

আয়ুব্বেদে কলেজ সম্বন্ধে 
“নায়ুক৮ 1 আধুর্ষেদ কলেজ সম্বন্ধে গত 

২৯শে জ্যেষ্ঠের 'নায়ক” লিখিয়াছেন,__“কলি- 

কাতা আযুর্ধেদীয় কলেজটির ৪র্থ বর্ষ আবন্ত 
হইতেছে । এই কলেজের বাঙ্গাল! বিভাগে 

চারি বসবে ও সংস্কৃত বিভাগে পাচ বৎসরে 

শিক্ষা সমাপ্ত হয়, স্থুতবাং আর এক বৎসর 

পরেই বাঙ্গালা বিভাগের ছাত্রগণ উত্তীর্ণ 

হইয়া চিকিৎসাবৃত্তি অবলম্বন কবিবেন। এই 

কলেজে শল্য-শালাক্য প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ 

আযুর্বেদের শিক্ষা দান করা হয়, সেইজন্য 

উত্তীর্ণ ছাত্রগণ ডাক্তারী ও কবিরাজী-- 

উভয় চিকিৎসাতেই কৃতিত্ব দেখাইয়া দেশে 

সুচিকিৎসকের সংখ্য। বৃদ্ধি করিতে পাবিবেন 

বলিয়া আশা করা যায়। কবিরাজ শ্রীযুক্ত 

যামিনী ভূষণ এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হইলেও 
এই কলেজ এক্ষণে রেজেষ্টাবিভুক্ত সাধারণের 
সম্পত্তি । ভারতেব নান! প্রদেশের ছাত্রও 

এখানে অধ্যয়নের জন্য আসিতেছে। এই 

কলেজের কল্যাণে স্প্ুপ্রায় আফুর্ষেদের যুগ 

আবার ফিরিবে আশা করা যাঁয়।” 
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ঠরোগে চালযুগ রা | কয়েক মা 
পূর্বে কলিকাতা চৌরঙ্গী অঞ্চলে “ইয়ংমেন্স 
ক্রিশ্চান আসোপিয়েসন”সভার প্রাসাদে কুষ্ঠ” 
রোগীগণের প্রতি কর্তবা সম্বন্ধে এক সভা 

বসিয়াছিল। এ সভায় বন্গেশ্বর লর্ড রোণান্ডশে 

সভাগতির আসন অলঙ্কত করিয়াছিলেন । 
প্রথমতঃ বঙ্গেখরের বক্তুত৷ হয়। তাহার পর 

স্যার লিওনার্ড রঞ্জার্স এ সন্বদ্ধে যে বক্তুতা 
করেন, তাহার এক স্থলে তিনি বলেন, যে, - 

চাউল মুগরার তৈল হইতে বৈজ্ঞানিক 

প্রক্রিয়ায় একপ্রকাঁব ওঁষধ বাহির করিয়া তিনি 

কয়েকজন কুষ্ঠরোগীকে আরোগ্য করিয়াছেন । 

এই গুঁধধ প্রস্তত ব্যাপারে রায় চুনিলাল বন্থু 

বাহাছুর প্রমুখ কয়েকজন রসায়নবিদের 

কৃতিত্বের কথাও তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন। 
বআফুর্বেদবেত্াগণ কিন্তু এই চাঁলমুগরার কুষ্ঠ 

নাশকগুণ বহুপূর্বেই প্রকাশ কবিয়া গিয়াছেন। 

“চাল যুগরা"র অন্ততম নামই এইজন্ত পকুষ্ঠ 
বৈরী” | ইহার নামের পর্য্যায় ও গুণ আমু- 
বেদ শাস্ত্রে এইরূপ আছে,_ 

»কুষ্ট বৈরী শৈলরোহী মহাগদ মহীকহঃ ॥ 
বৈবন্বতন্রমঃ সন্যাদ বলকৃচ্চ রস।যনঃ ॥ 
পাম! বিচচ্চিক! কণ্ড,সিখোদর্দ বিপাদিকা১। 

হন্তামবাতং বাতান্রং কুষ্ঠানি চ বিশেষতঃ ॥ 
জন্চ ফলন বীজং ততৈলঞ্চ, গ্রহণীর়ম | বীজন্ট 

স্বাত্রা ৬ রক্তিকাঃ, তৈলন্ ৪ বিন্গবঃ। 

অর্থ(ৎ "গালমুগরা'র পর্যায় এইগুলি-_কুষ্ঠবৈরী, 
মহাগদ, মহীরহ ও বৈবস্বতক্রম । ইহ। বলকর ও 
রলায়ন। পাম, বিচর্টিকা, কও, সিধা, উদার্দ 
বিপাদ্দিকা, আনবাত, বাতরত্ত ও কুষ্ঠরোগে, 
প্রয়োজা। ইহার ফলের বীজ ও উহ্থার তৈল বাবহার্যা। 

বীজের মাত্রা ৬ রতি, তৈলের ৪ বিচ্য। 

সর্পাঘাতে মূরসী--“জাঙ্গীপুর সংবাদে" 
প্রকাশ, -প্জঙ্গীপুরে উকীল খানার একজন 
কেরাণী সর্পদংশনে আক্রান্ত হন। একজন 
কাজী তাহার ক্ষত স্থানের নিট ক্ষুর দিদা 

স্মাযুর্বেদ--আষাঢ়, ১০২৬। [ ৩ষু বর্ষ, ১০ম সংখা! 

চিবিয়া মুরগী লাগাইতে আরম্ভ করেন। 

ইহাতেই প্র কেরাণী আরোগ্য লাভ করিয়া- 

ছেন।* এরূপ চিকিৎসা কিন্তু আমুর্ধেদ 

শাস্ত্রের বহিতূতি বিষয় নহে। 

অফীঙ্গ আয়ুর্ধবেদ বিগ্যালয়ের 
নৃতন ব্যবস্থা ।-_-সংপ্রতি অগ্টাঙ্গ আঘুং 

র্বেদ বিগ্তালয়ের যে নূতন ব্যবস্থা হইয়াছে, 
তাহাতে বোর্ড অব ট্রাষ্টির প্রেসিডেন্ট হইয়া- 
ছেন, অনারেবল সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 

সরস্বতী এম, এ, ডি এল এবং কলেজ কাউ- 

ন্সিলের প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন --মহামহোপাধ্যায় 

কবিরাজ শ্রীযুক্ত গণনাথ সেন সরম্বতী এম, এ, 

এল. এম, এস। পাঠকগণ এ সংবাদে নিশ্চয়ই 

স্থখী হইবেন। 

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ধেষদ বিগ্ভালয় 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্টু ।-_-আফর্বেদীয় চিকিৎ- 

মক সমাজে শলা-শলাকা প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ আযু- 

বেদের প্রায় সকল অঙ্গের লোপ পাইয়া 

এখনকার দিনে কেবলমাত্র কায় চিকিৎসাই 

চলিয়া আসিতেছে । উহারই জন্য কিন্তু বর্তমান 

যুগে আমুর্ধেদ মাথা তুলিতে পারিতেছে না৷ ' 

সেইজন্য সুপ্তপ্রায় আযুর্ধেদের যুগ আবার 

ফিরাইয়া আনিবার জন্য জগতের আদি চিকিৎসা 

আহুর্বেদের অতীত গৌরব আবার পুনরুদ্ধার 

করিবার জন্য--ফলমুলাদি আধ্য খাধিদিগের 

জ্ঞান গভীর গবেষণা যে সমস্ত বিশ্ববাসীকে 

নীরোগ ও দীর্ঘায়ু করিবার অন্ত এই বিদ্যালয়ের 

প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। শরীর লইয়া চিকিৎস! 

করিতে হইলে আগেই শারীর তবে জ্ঞানার্জন 

বর্তব্য। সেই জন্য আযুর্কেদীয় গ্রস্থগুলি ভিন্ন 

শ্যানাটমী, সার্জারী, ফিজিওলজির শিক্ষায় 

ছাত্রদিগকে চিকিৎসা বিষয়ক সম্পূর্ণ জান 

সম্পন্ন করাই ইহার উদ্দে। 



আধুর্ধেদ,-বিজ্ঞাপন। ১ 
জনা সপপ পসপসপ্পাহাদ | শগ স্পসপদ 

পুরান আয়ুর্রেদ | 

১ম ও ২য় বর্ষে "আমুর্কেদ” বীধান অবস্থায় বিক্রয়ার্থ কয়েক সেট এখনো! পাওয়া যাঁয়। 
সমস্ত সংখ্যাগুলিই আছে, কেবলমাত্র ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যাটি মাই, কিন্ত উহাব জন্য বড় 

আসিয়! যাইবে না। এই ছুই বর্ষের *আফুর্কেদ” একত্র লইলে ৩২ তিন টাকার দেওয়। যাইবে। 
সত্বব পত্র লিখুন, বিলম্বে ফুবাইয়! যাইবাব সম্ভব৷ 

কার্য্যাধ্যঞ্ । 

শ্রাবণের সুচী। 
বিষয় লেখকের নাম পৃষ্ঠা 

১। কাজেব কথা--কবিবাজ শ্রীসত্চবণ সেন গুপ্ত ১, ০৪০৩ 

২। আযূর্বেদের কথা- শ্রীচত্তীচৰণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১*০:85৪ 

৩। জবরোগে পথ্য ও চিকিৎসা-_শ্রী'"'বন্দ্যোপাধ্যায নি ১০ 8০৭ 

৪। মেববৃদ্ধি-_ডাঃ শ্রীকাতিবচন্ত্র দাস ০ রঃ ০৪১৩ 

€| পঞ্চকর্ম ব্যাপদ্ ৮" রর *** ৪১৫ 

৬। শিশুব থাগ্ত-_কুমাবতন্ত্র রচস্থিত। 8 রঃ ** ৪২ 

৭। বায়ু-শ্রীসতীশচন্তর বন্দযোপাধ্যাষ এম্ এ। ৮ ০৪৩৩ 

৮। বাঙ্গালাব লোকক্ষষ ( সম্ত্রীবনী ২২শে শ্রাবণ ১৩২৬) **, ১০৪৩৮ 

৯। বিবিধ প্রসঙ্গ **, ৮৪, ৪৩৯ 

আয়ুর্বেদ লাইব্রেরী । 
কবিরাজ শ্রীযুক্ত যামিনীভূষণ রায় কবিরত্ব এম-এ, এম-বি কৃত-- 

প্রতিসংক্কৃত্ত রোগবিনিশ্চয়। 

বোগ নির্ণয় কবিবার সর্বোথকই পুস্তক । সংস্কত ও বাঙ্গালা অক্ষরে পৃথক গৃথরতাবে 

ুত্রিত। মুল্য সংস্কত ২২ ও বাঙ্গানা ২২ টাকা। 

গ্রসৃতি তন্ত। 
ধাত্রীবিষঞ। শিক্ষার সর্কোৎরুষ্ট ও অভিনৰ পুস্তক। মূল্য ১1* টাকা। 

কুমার তত্র । 
আবন্ত করিয়। শিশুগাঁণনের সকল প্রকার বিধিই এই পুস্তকে বণিতধি। মুধ্য সৃন্ধুত ১২ 

বাঙ্গালা ১৭ । 



বিনাঁধূল্যে ক্যাট(লগ লউন। 

| অভাবনীয় ব্যাপার! 

অলঙ্কারে যুগান্তর !! 

রমণীরঞ্ন চুড়ি | 

প্রস্তুত । 

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী করা! . মায়াপুরী মেটেলে 
| ৪১21 
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বিনামুল্যে উপহার । ূ  
“আসল ও নকল” নামক অপূর্বব গল্পের বই পত্র দিলে পাঠান হয়। 

' ষাহা হইবার নয়-_যাহা কেহ কল্পনায় এপর্যন্ত আনিতে পারেন 
নাই__সেই অসম্ভব সম্ভব হইতে চলিল। রমণীরঞ্জন চুড়ি এ যাবৎ 
কেবলমাত্র গিনি স্বর্ণেরই প্রস্তত হইত-_কেমিক্যাল বা অন্য কোন 
ধাতুতে ইহ! এ পর্য্যন্ত কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। ষ্টার, এস 
প্যাটার্ণ, বরফী প্যাটার্ণ, এস চিড়িতন ইত্যাদি সর্বববিধ চুড়িই কেমিক্যালে 

প্রস্তত্ত হইয়াছে, কিন্তু রমণীরপ্রন চুড়ি--যেমন তেমনিই আছে, গিনি না 
হইলে উহ! প্রস্তত হয় না। আমর! বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে ইহা 
প্রস্তুত করিয়াছি। কেমিক্যালের কিন্থা৷ অন্য ধাতুর সমস্ত চুড়িই 
সাধারণে ব্যবহার করিয়াছেন, আমর! তীহাদিগকে একবার রমণীরঞ্জন 
চুড়ি এক সেট ক্রয় করিতে অনুরোধ করিতেছি। ইহা! গিনির চুড়ির 
নিকট পাশাপাশি রাখিলে কোনটা আসল কোনটী নকল তাহা ধর! বড় 
কঠিন হইয়া পড়ে। এক সেট পাঁচ টাকায় ক্রয় করিলে আপনার পীচ- 
শত টাকার গিনির চুড়ির অভাব মোচন করিবে । ইহ বিজ্ঞাপনের কথ 
নহে-সআসিয়! স্বচক্ষে দেখুন- পরীক্ষা করুন--তারপর' যদি ক্রয় না 
করিয়। চলিয়। যাইতে পারেন, আপনার 'বাহাছুরী বুঝিতে পারিব। 

মুল্যাদি-এক সেট ৮ গাছ! ৫. পাঁচ'টাকা। মাশুল ।%০' আন! । 

এইচ ব্যানাজ্জি এড কোং 



ঢু. 
মানিকপত্র ও সমালোচক । 

৩য় বর্ষ। ] বঙ্গাব্ধ ১৩২৬- শ্রাবণ । ১১শ সংখ্যা । 

কাজের কথা 
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বাঙ্গালীর ব্যাধি |__ আমর! অনেক 
বারই বলিয়াছি সকল প্রকার আধিব্যাধিতে 

বাঙ্গালী যত ভূগিয়া থাকে, এমন আর কোনো 

দেশের লোককে ভূগিতে দেখা যায়না । 

বাঙ্গালীর অকালবাদ্ধক্য এবং অকালযৃত্যুর 
হারও এইজন্য পৃথিবীর সকল দেশের অপেক্ষা 
অধিক! ইহার প্রধান কারণ- _বাঙ্গালীর 

মত সংযমবিহীন জাতি পৃথিবীর আর কোনে! 
দেশে নাই। স্ুুসভ্য ইংরাজজাতি--যে 

জাতির রীতি নীতির অন্ুকরণের সকলটুকু 
গ্রহণ করিবার জন্য আমর সর্বদা লাঁলায়িত 

হুইয় থাকি, সেই জাতির পঞ্চম বর্ষীয় শিশুটি 
পর্য্যস্ত একটা নিয়মের বন্ধনে চলিয়া থাকে । 

বাঙ্গালীর সেইটিরই অভাব। ইংরাজজাতির 
মধ্যে দরিদ্রই হউন, মহৎই হউন, সকলের 
পক্ষেই সকল বিষয়েরই যে নির্দিষ্ট সময় আছে, 
তাহা কেহ উল্লজ্বঘন করেনা । ইংরাজ ঠিক 
সময়ে আহার করিয়া থাকে, ঠিক সময়ে কর্ম 

করিয়া থাকে ; ঠিক সময়ে বিশ্বাম-সুখ উপভোগ 

করিয়া থাকে । বাঙ্গালীর অনেক সময় এই 
তিনটার মধ্যে কোনোটিরই নিয়ম ঠিক থাকে 

না। সকল চিকিৎসা শাস্ত্রে আহার বিহারের 

নিয়ম উলঙ্ঘন সকলপ্রকার রোগ উৎপত্তির 

কারণ ঝুলিয়। উল্লিখিত হইয়াছে । ফলে 
এখনকার নিরমবিহীন বাঙ্গালীজাতি তাহারই 

ফলভোগ করিতেছে । 

ক গ ৯ 

নিয়ম লঙ্ঘনের হেতু ।_নিকসম 
লঙ্বনের প্রধান ভেতু এখনকার বাঙ্গালী যে 

পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে, তাহাতে তাহার 

সংকুলান হওয়া শক্ত, কাজেই তাহাকে 

পরিশ্রমের মাত্রা বাড়াইতে হগ্ন। বি-এ এম-এ 

পাশ করিয়--অগাধ বিদ্যা অর্জন পূর্বক 

অনেকে যেরূপ চাকরি করিয়া থাকেন, তাহাতে 

তাহার কলিকাতার মত ব্যক্নবল স্থানে 

অবস্থিতিপুর্বক সংসার প্রতিপালন কর! সম্ভব 
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পর নহে, সেই জন্য তাহাকে ছাত্র পড়াইয়! 

বা অন্ত কিছু করিয়া প্রাতে অপরাহ্নে-_ এখন 

কি রাত্রিতে পধ্যন্ত অর্থ উপার্জনের গদ্থা 

পরিষ্কত করিতে হয়,ফলে এরূপ পরিশ্রমে 

স্বাস্থ্যের অপচয় স্বভাবতঃই ঘটিকা থাকে । 
দরিদ্রতার নিষ্পীড়নে অর্থ অর্থ করিয়া যাহা 

দিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়-_তাহাদিগের 
ভাগ্যে পুষ্ঠকর আখার্য্যলাভ যে অসম্ভব-_তাহা 

আর বণিতে হইবে না। এই হাড়ভাঙ্গ৷ 

পরিশ্রম ও পুষ্টিকর আহারেব অভাব--বাঙ্গালী 

জাতির স্বাস্থ্যাভানির একটা বিশেষ কারণ। 
ও খু নং 

বাঙ্গালা-ধনার স্বাস্থ্যহানি ।_- 
তাহার পৰ (দশের মধ্যে যাহাবা বড় পোঁক- 

ধাহাদিগকে পরিএম করিয়া খাইতে ভয় না_ 

তাহাদের মধ্যে অনেকের যে অকাপ বাঞ্ধক্য 

উপস্থিত হইতে দেখা যাঁয়--তাহার কারণও 

ধযমের অভাব। প্রভূত সম্পদের অধিকারী 

করিয়া ছুশ্চিন্তার হাত হইতে ভগবান 

তাহাদিগকে অব্যাহতি দিণে কি হইবে, 

স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যে সকল নিয়ম, পালনেব 

আবপ্তক, অনেক সময়ই তাহারা তাহার বিদ্ন 

ঘটাইয়া থাকেন। পুষ্টিকর আহার-_- 

তাহাদের ভাগ্যে বথেষ্ট জুটিয়া থাকে-_কিন্ত 

ঘেবপ পরিশ্রম করিণে সেই আহাধ্য পরি 

পাক প্রাপ্ত হয়--দেশের ধনকুবেরদ্দিগের 

অনেকেরই তাহার প্রতি লক্ষ্য নাই। ইংরাঁজ 

জাতি--যাহাদিগের অনুকরণ-স্োতে আজি 

বঙ্গজননী মগ্রপ্রায়া হইয়া পড়িয়াছেন--কায়িক 

পরিশ্রম বে স্থাস্থ্যোন্নতির মূল, সে কথাটা 

তাহার! ভালরূপই বুঝিয়৷ থাকেন। কিন্ত 
আমাদের বাঙ্গালী-গরীবের সংসার প্রতি 
পালনের জন্ত কারিক পরিশ্রমের অবসর নাই-- 

আয়ুব্বদ-_-আবণ, ১৩২৬1 | ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

আর বাঙ্গালী কুবেরদিগের আলস্য পরতন্ত্রতার 

অগ্ত তাহার স্থযোগ নাই । ইহার উপর বিনাস- 

বাসনা পরিতৃপ্তির ফলেও অনেকে স্বাস্থ্যের 

অপচয় ঘটাইয়া থাকেন। ফলে আলস্য 

পরতগ্রতা এবং বিলাসবাসনা পরিতৃপ্তির 

ফণই বাঙ্গালী ধনীব স্বাস্থাহানিপ কারণ । 
চে চে রং 

আগেকার বাঙ্গালী ।-_আগেকার 

বাঙ্গালী তো এরূপ ছিল না, সেইজন্য আগে- 

কাব বাঙ্গালীরা এত রোগেও ভূগিতনা। ধনী 

দরিদ্রের স্থষ্টি যে দেশে শুধু এখনও হইয়াছে, 

আগে ছিপ না, তাহ! নহে, সেকালেও দরিদ্রকে 

খাটিয়া খাইতে হইত--কিন্ধ এরূপ ভাবে নহে। 

গাহার কারণ পুব্বেই বলিয়াছি-- এখন স.নাব 

প্রতিপ।লনের জন্য অর্থের প্রয়োজন এত বেশী 

হইয়াছে যে, সমস্ত দিন প্রাণান্ত পরিশ্রম না 

করিপে উপার নাই । আব বড়লোকদিগের কথ৷ 

_-সেকালে আনাদের দেশে একালের মত একপ 

ব্যসনবাত্যা উপস্থিত হয় নাই স্থতরাং সেকালে 

দেশের বড়লোকদিগের মতিগতিও বিলাস- 

বাসনায় প্রবাহিত হইত না। সেকালে ধনী দরিদ্র 

সকলেই প্রত্যুষে শধ্যাত্যাগ করিতেন--সে 

শয্যাত্যাগের পর এখনকার মত চায়ের বাটি 
তাহাদিগের সম্মুথে উপস্থিত করা হইত না, শব্যা- 

ত্যাগের পর হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করা হইলে, 
সকলেই আধুবৃদ্ধিকর তৈলের অভ্যঙ্গ করিয়া 

স্নানের ব্যবস্থা করিতেন। গ্রীন্মগ্রধান বাঙ্গালা 

দেশে সে প্রাতঃন্গানে দেহ নিগ্ধের জন্য অমৃত 

সেবনের ফল ফলিত। তাহার পর পৃজা! 
অর্চনা শেষ করিয়া! যে জলযোগের ব্যবস্থা 

হইত, তাহাতে ন্নিদ্ধ--অথচ পুষ্টিকর দ্রব্যের 
ব্যবস্থা হইত। যাহার অন্য জলযোগ ঘটিত 
না, সেও এক বাটি ধারোফ ছুগ্ধ পান করিত। 
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এখন সে ছুদ্ধ পান তে। ছুদ্ধ প্রাপ্তির অতাবে 

একেবারেই অপস্তব। ফলে বাঞ্ষালীর এই 
পরিবর্তন-আোতঃই বাঙ্গালীকে স্বাস্থ্যহীন 

করিয়া তুলিয়াছে। 
রা ্ সী 

বাঙ্গালী মহিল| | ___বাঙ্গালীমভিলারা 

ও সেকালে যেরূপ পরিশ্রম কবিতেন, এখন 

তাহারও বাতিক্রম ঘটিয়াচে। যে সংসারের 

অবস্থা উন্নত, সে সংসারের মভিলাদিগকে 

নাটক নবেল পাঠ এবং সীবন-বনন কার্ধ্য 

ঠিন্ন গৃহস্থলীর কোনো পবিশমেব কার্য্যই 

করিতে হর না--পাচকে অন্-ব্যঞ্জন প্রস্থৃত 

করিতেছে, পুরুষদিগের মত মহিণাঁদিগকে ও 

থাল৷ ভরিয়া সাজাইয়া দিতেছে,_ চ্মাসদাসীতে 

গৃহস্থলীর অন্তান্ত কর্ম নির্বাহ করিতেছে, 
আর মা-লক্ষাগণ আরাম-কেদারার অধিষ্ঠান 

পূর্বক স্বাস্থ্যোন্নতির বিদ্বু ঘটাইঠেছেন। 

ফলে এই গৃতস্থলীর কন্ম হইতে বির থাকিয়া 

পাঁকস্থালীর ক্রিয়ার যে ব্যতিক্রমের কারণ 

করিতেছেন--তাহারই ফল ভইতেছে- 

কলিকাতার বাঙ্গালী পুরুষ অপেক্ষা বাঙ্গালী 

মহিলাৰ ব্ষারোগ বৃদ্ধির কারণ। বাঙ্গালীর 
সমৃদ্ধি সম্পন্ন গৃহে বঙ্গমহিখার বক্ষা 

বোগের প্রাবলা এই কারণে, আর খাঙ্গালী- 

দরিদ্রের মধ্যে যক্মারোগে বঙ্গ খালা কাল 

কবলিত হইতেছেন_-ম(লোক রৌদ্র-বাঁছু হীন 
বাড়ীতে বাস করিয়া এবং তাহাদিগকে গৃহ 

স্থলীর কণ্ম নির্বাহ যে পরিমাণ পরিশ্রম কবিতে 

হয়_তাহার উপযুক্ত আহাধ্য না পাইয়া । 

অনেক পুরুষের আয় সামান্ত, কিন্ত সেই 

সামান্ত আয়েও তাভারা সপরিবারে কলিকাতা 

বাসের জন্ত ষে সামান্য বাড়ীতে বাস করেন, 

তাহা অস্বাস্থ্যোর লীপাতৃমি। ফলে নানা 

কাজের কথা 8০৩ 

কারণে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ 

শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে সকন 

চিন্তা ফেলিয়া আগে এ সকল বিষয়েব চিন্ত।র 

মনোনিবেশকরা,কর্তব্য। 
রঙ গ সঁ 

চিন্তার সমাধান 1-_এ চিন্তার সমা- 
ধান করিবার উপার কিন্ত এখনো! যথেষ্ট আছে, 

তবে তাহার জন্য বাঙ্গালী পুরুষ যে মার্গ অনু- 

সরণ করিয়াছেন) তাহা হইতে তাহাকে অন্ত 
সরণী অবলম্বন করিতে হইবে, প্রবৃত্তিকে 

একটু দমন করিয়া রুচি পরির্তনে অভ্যস্ত 

হইতে তইবে)বাঙ্গাণীকে অবস্থানুস'রে 

বাবস্থা কবিতে হইবে। কার্যোপলঙ্গে 

বাহাদ্দিগকে কলিকাতায় থাকিতে হয়, 

তা্গদিগকে আয়ের প্রতি লক্ষ্য রািয়া 
পুত্রকলত্রেব জন্ত আবার পিতৃপিতা- 

মহেব ভিটায় শঙ্খধ্বনি পূর্বক সন্ধ্া। দিবার 

ব্যবস্থা করিতে হইবে। বাঙ্গালী পুকষকে তো 

খাটিতেই হইবে, ভাহাব পক্ষে তো আয়ের 

পরিমাণ সামান্ত হইলেও সহরে বাস না করিয়া 

উপাএ নাই, ত” ছাড়। একাকা থাকিলে সে 

নিজের বাসোপবোগী একটি মাত্র উৎরুষ্ট ঘব 

তাঁড়া পইয়াও বান করিলে পাবিবে । কিন্ত তাহা 

না করিয়া আপাতমধুর-স্থথকামনায় সগোষ্টি 
একজ্র থাকিয়া মরিখাব বাবস্থা করিয়ালাভ কি ! 

্ সঃ ন- 

কর্তব্য নির্দেশ ।-ভাই বণিতেছি, 

দরিদ্র বঙ্গ বশী শ্রাহবনা, এখনও সাবধান হও; 

উপেক্ষার হাসো আমা বিকাণপুর্ধক আর 

উড়াইপ্লা দিলে চলিবেনা_ দেশের কথা স্মবণ 

পূর্বক বিদেশ-বাঁসের স্পৃহা পরিত্যাগ কর, 

জননী জন্মভূমি দর্শনের সঙ্কল্পন করিয়। পরিবার 

বের দ্বাস্কাবমণর জন্ব বন্ধবান হও। গল্লীগ্রামে 
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ম্যালেরিয়া, কিন্ত ম্যালেরিয়া কি কলিকাতায় ৷ 

নাই? গত অক্টোবর হইতে জানুয়ারি পর্যাস্ত 

সরকারী রিপোর্টে সে কথা সপ্রমাণ 
হইয়া গিয়াছে; 

হইয়াছিল, সে কথাটাও স্মরণ করিও । 
পল্লীজননী ম্যালেরিয়ার আকর ভূমি--এ কথা 

সত্য, কিন্ত সেই মালেরিয়ার নিবারণকন্সে 

আযুর্বেদ--শ্রাবণ, ১৩২৬। 

তা” ছাড়া গত বৎসর 
কলিকাতায় ইন্ক্রয়েপ্রা মহামারীটা কিরূপ 

[৩য় বর্ষ ১১শ সংখ্যা 

দীথিকা পুফরিণীগুলির সংস্কারের জন্য প্রয়াস 
করিলে, বনজরঙ্গলগুলি পরিফারের ব্যবস্থা 

করিলে-_-পল্লীরক্ষার উপায় কর! যাইতে পারে। 

ইহাতে তো স্বাস্থ্যরক্ষারও উপায় হয়ই, তা, 
ছাঁড়া কিঞ্চিৎ সংস্কানেরও ব্যবস্থা করা হয়। 

কিন্তু এসব কথা বাঙ্গালীর আর ভাল লাগিবে 

কি? কুচি-পরিবর্তনে বাঙ্গালী যে এখন হাবু 

ডুবু খাইতেছে ! 

শ্রীসত্যচরণ সেনগুপ্ত কবিরগ্জন। 

আয়ুর্ধেদের কথা । 

৮ 
গস ও টি ০ ০ 

আংমুর্কেদ বূলিলে আমর! কি বুঝ? খবি 

বা খবিকল্প মহাত্মাগণের জ্ঞানগবেষণার ফল 

নানাবিধ হিন্দুচিকিৎসা গ্রন্থকেই আমর! 

আরুর্বেদ সংজ্ঞাপ্রদান করি এবং তছুক্ত 

চিকিৎসাপদ্ধতিতেই আঘুর্ধেদীয় চিকিৎসা 
নামে অভিহিত করিয়া থাকি । আযুর্ধেদের 

এ অর্থ, একদিন সার্থক ছিল,--যেদিন এই 

ভারতীয় আর্ধা-আযুর্বেদ বাতীত অন্যত্র এ 

বিগ্ার অন্তিন্ই ছিলনা । এখন কিন্তু আর 
সে দিন নাই, এখন নানা দেশে, নানা ভাষায় 

আমাদেরই এই ভ'রতীয় .ভিন্দু চিকিৎসা" 

প্রণালী অবলম্বন করিয়া চিকিৎসাশান্ত্র রচিত 
হইয়াছে । সুতরাং এখন আযুর্ধেদ বলিলে 

কেবল হিন্দু চিকিৎসাপদ্ধতিকে বুঝিলে 
'আবুর্বেদের অর্থ সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ করা 
ইয়। যাহাতে আমুস্তত্বের জ্ঞান জন্মে -তাহাই 

আযুর্ব্বেদ,_তা" সে ভারতবর্ষের চিন্তাগ্রস্থতই 
হুউক-_অথবা৷ দেশাস্তরের জ্ঞানানমোদিতই 
হউক! কিম্বা দেবভাঁষায় লিখিতই হউক বা 

দেশান্তরের মানবীয় ভাষাতেই বিরচিত হউক! 

যাহাতে দেখিব_-শারীরতত্বের আলোচনা 
আছে, ভৈষজ্যতনব্ব্ের মীমাংসা আছে, রোগ ও 

আরোগোর বিররণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহাকে ই 

আহুর্কেদ বুণিয়৷ বুঝিব এবং তাহাকেই 
আয়ুর্বেদ বলিয়া মানিব; তা” সে স্বপ্ণেশীই 
হউক বা বিদেশীই হউক ! 

সকল দেশের আযুস্তত্ববিদ্ভাই আমুর্েদ 
নামে পরিচিত হইলেও, অন্যান্য ধর্ম হইতে 

যেমন হিন্দুধর্মের কিছু বিশিষ্টতা আছে, হিন্দু 

আমুর্কেদেরও তেমনই কিছু বিশিষ্টতা পরি 
লক্ষিত হয়, এবং এইরূপ বিশিষ্টতার জন্ঠাই, হিন্দু- 

ধর্মের মতই নে অন্তকে বিবিধ উপাদান প্রদান 
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করিয়াও, নিজে অপরের নিকট উপেক্ষিত ও 

নিন্দিত হইয়া বর্তমান আছে। ভারতবর্ষের 

সস্তান হিন্দুবংশধরগণও কেহ কেহ বিজাতীয় 

তাবে অনুগ্রাণিত হইয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের 
সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ব্রন্ধবিগ্তাপূর্ণ ধর্মের মতই 
এই আযুর্বেদকে নিয়াসন প্রদান করিতে 

কুষ্টিত নহেন। আবার কেহ কেহ ইহাকে 
এত উর্ধে তুলিয়া ধরেন যে, সাধারণের দৃষ্টি- 
শক্তি তত উর্ধে পহুছিতেই পারেনা 

বাহার! আমুর্বেদকে এইরূপ উর্ধে তুলিয়া 
অতুল গৌরব অর্জনেব প্ররয়াসী, তাহারা 
ইহাকে একেবারেই অপরিবর্তনীয় বলিয়া 

প্রচার করেন। তাহাদের যুক্তি এই যে, 

“অনন্তজ্ঞান সম্পন্ন আর্ধ্যধধিগণের সাধনার 

ফল এই আযুর্কেদ সর্বকালে সর্ধরদেশে সর্ধ- 
জনের প্রতিই সমানভাবে প্রযুজা। যে 

ইহাকে পরিবর্তনের প্রস্তাব করে, সে বাতুল 
ও মূর্খ এই আর্ধা চিকিৎসা বিজ্ঞান আমুর্ষেদ 
তাচার জ্ঞান-ভাওার উন্মুক্ত রাখিয়াছে--পরকে 

দান করিবার জন্য,--পরের নিকট হইতে 
গ্রহণ করিবার জন্য নয়। কারণ ইহার যাহ] 
আছে, তদ্্তীত অপরের এমন আর কিছুই 
নাই _যাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে। এ 

শাস্ত্র অনস্ত কালের জন্য পূর্ণ!” 
আর একদল লোক আছেন, যাহার! 

আর্ধ্য আযুর্বেদকে লোকচক্ষুর অন্তরালে অতি 

উর্ধে সংস্থাপিত না করিয়া, মানব সমাজের 

মধোই সংস্থাপনপূর্ব্বক যুগোপযোগী পরিবর্তন- 
পরিবর্ধনাদি করিয়৷ মানবের ব্যবহারোপযোগী 

করিতে চাহেন। ইহার! বলেন, এমন কোন 

ব্যবহারিক বিজ্ঞান নাই, যাহা যুগে যুগে 
অপরিবর্রনীয়। এমন যে সনাতন ধশম্ম, ইহার 

বিধিব্যবস্থাকে যুগোপযোগী পরিবর্তন করিয়া 

আয়ুর্ধ্বেদের কথা। 8০৫ 

লইবার জন্যই ভগবানকে অবতীর্ণ হইতে হয়। 

সুদূর অতীতের বৈদিক যুগ হইতে এই সে 
দিনের চৈতন্য যুগ পধ্যস্ত ধর্মের কত 

পরিবর্তনই হইয়। গিয়াছে! তাহাতে সনাতন 

ধর্মের গৌরব কি কিছু কমিয়াছে? 
তেমনই এই আধ্য আহুর্কেদকে যদি সময়োপ 

যোগী করিয়া! লইবার চেষ্টা করা৷ যায়, তাহাতে 

আফুর্কেদের গৌরব কমিবেনা ত বটেই; বরং 
তাহার গৌরব বৃদ্ধিই হইবে। খধিপ্রোক্জ 

আমুর্ষেদ শাস্ত্রে গবধাদির যেরূপ মাত্রা লিখিত 

হইয়াছে, আজকাল ক্ষীণবীর্য্য মানবমণ্ডলীর জন্ত 
কি তদনুসারে মাত্রা লিখিত হইতে পারে? 

হইলে হয়ত অনেক ক্ষেত্রে হিতে বিপরীত 

ফলের আশঙ্কা আছে। সুতরাং এরূপ স্থলে 

পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার কর! 

যায় না। আবুর্কেদীয় চিকিৎসক মাত্রেই 

ইচ্ছানুমাবে এইবপ পরিবর্তন করিয়া! থাকেন, 

কিন্তু অন্ত কোনরূপ পরিবর্তনের প্রসঙ্গ 

উত্থাপন করিলেই, আরুর্কেদকে চির অপরি- 

বর্তনীয় বলিয়া প্রচার করিতে যত্ব করেন। 

পুবাতন আদুর্কেদীচার্যগণও “ফিরঙ্গ রোগ” 

আযুর্ধেদে গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করেন 

নাই; কিন্তু সেই খধিপ্রতিম আচা্যগণের 

তুলনায় ধাহার৷ নিতান্তই নগণ্য, তাহারাও 
এক্ষণে অন্তদেশের কোন বিষয় গ্রহণ করিতে 

নিতান্তই নারাজ । আশ্চর্যের বিষন্ন এই যে, 

গোপনে গ্রহণ করিলেও প্রকাশ্তে তাহা স্বীকার 
করিতে চাহেন না! 'এ আত্মবঞ্চনা আর কত- 

দিন চপিৰে জানি না এবং এই আত্মবঞ্চনার 

দ্বারা আযুর্কেদকে কতদূর গৌরবাদ্বিত করা 
যাইবে তাহাও বুঝিন! ! 

আমাদের চিকিৎসাঁপদ্ধতি--আমাদের 

গৌরবের আফুর্বেদ-_বিধেশীয় চিকিৎমাঁপদ্ধতির 
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অভ্যুদরে এবং আফুর্কেদীয় চিকিৎসকবৃন্দের 
অমলোযোগে কিছুদিনের জন্ত নিতাত্তই হীন- 
প্রভ হুইয়া পড়িয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় 

আবার তাহার গৌরব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইবাব 

শুভ স্থযোগ উপস্থিত হইতেছে বলিয়াই বোধ 

তয়। জানি না ভগবান ভারতবাসীর জন্য 

ভারতবর্ষে কবে সে গুভদিন আনয়ন করিবেন । 

ভারতবর্ষেব গৌরব আধ্যআযৃর্বেদকে 
আবার আর্ধ্যতূমি ভাবতবর্ষে প্রচার করিতে 

হইলে এক্ষণে প্রচলিত বৈদেশিক চিকিৎসা 

পদ্ধতির সহিত প্রতিযোগিতা! ক্ষেত্রে দুঢ়পদে 
দণ্ডায়মান হইতে হইবে । কেবল মৌখিক 

প্রতিযোগিতা বা বিবিধ প্রকার বাক্বিস্তাসের 

দ্বারা আফুর্কেদের প্রচার হইবে না._হইতে 

পারে না। আধূর্বেদেব লুপ্ত গৌরব পুন 

প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, প্রতিযোগীতায় অপরকে 

পরাজিত করিতে হইবে, কর্ধের সাফল্য 

*দেখাইতে হইবে। বৈদেনীক চিকিৎসা পদ্ধতি 

এক্ষণে দেশের গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছে, তাহাকে স্থানচ্যুত, করা কেবল 

মৌখিক উপদেশের দ্বারা হইতে পারে না, 

এ কথা সকল সময়েই স্মরণ বাখিতে হইবে। 

অস্ত্র চিকিৎসায় আমাদের আযুর্ধেদ বন 

পশ্চাতে পড়িয়া আছে, ইহা তো আর অস্বীকা 
করিবার উপায় নাই ! শুনিয়াছি আধ্য আযুর্ব্বেদে 

এই অন্ত্রচিকিৎসার বিধি ব্যবস্থা ভালরূপই 
ছিল; কিন্তু এক্ষণে তাহার পঠন পাঠন, শিক্ষা 

দীক্ষা, সব বিলুপ্ত হইয়াছে। কর্ম-_কর্মক্ষেত্র 

হইতে লোপ পাইয়াছে, আছে কেবল অতীতের 
স্থতি। কিন্ত সেই পুরাতন স্থতি কি এই 
কর্ণক্ষেত্রে গ্রতিযোগীতায় আযূর্বেদের পূর্ব 
গৌরৰ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে? আমাদের 

তো তাহা৷ বোধ হয় না। শাঁরীর বিজ্ঞানে এবং 

আয়ুব্বেদ-_- শ্রাবণ, ১৩২৬। [৩য় বর্ধ, ১১শ সংখ্যা 

অস্ত্রোপচারে এলোপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতি 

আর্য আমুর্ব্বদের উপর প্রতিষ্ট! লাভ করিয়াছে। 
এ ক্ষেত্রে কেবল স্ুশ্রতের শ্লোক আবৃত্তি 

করিলে প্রতিযোগিতায় পবাঁজয় অনিবার্ধ্য। 

হইতেছেও তাই। দিন দিন আমূর্ধে্কে 
পশ্চাতে ফেলিয়া বৈদেশিক শল্যতন্ত্র অদ্ভুত 

ক্রিয়! গ্রদর্শন পূর্ব্বক সগৌরবে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিতেছে । আর ভৈষজ্য বিজ্ঞানে বা ওষধ 

প্রকবণে হোমিওপ্যাথিক প্রণালী আর্য 

আযৃর্কেদকে পশ্চাতে ফেলিয়া ক্রমেই 
অগ্রসন তইতেছে। তাহাব গতি দেখিয়৷ 

বোধ ভয় যে, সুদ্ব ভবিষ্যতে আর্ধ্য 

আধূর্ধেদীয় চিকিৎস! পদ্ধতি ও এলোপ্যাথিক 

চিকিংস! পদ্ধতি উভয় প্রণালীকেই পশ্চাতে 

ফেণিয়া ভোমিওপ্যাথি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার 

কবিৰে। আমাদের এই আঘুর্ষেদকে তাহার 

সহিত প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে 

হইলে তাহাব মতই সর্বপ্রকারে সুলভ 

হইতে হইবে। বিবিধপ্রকার পাচনেরআয়োজন 
করণ এবং তিনবার ওষধ সেবনের জন্য ছয় 

প্রকার চূর্ণ ওনয় প্রকার স্বরসের সংগ্রহ কর! 

বিশেষ আগ্নাস সাধ্য কার্ধা, দেশের লোক এরূপ 

আয়াস স্বীকাব করিতে পারিত -বখন ইহার 

'অপেঙ্গ৷ আব কোন সঙ্গজ সাধ্য উপায় ছিলনা, 

কিন্ত এখন অন্ান্ত চিকিৎসা প্রণালী বিশেষতঃ 

হোমিওপ্যাথি সহজপগ্। পরিত্যাগ করিতে 
প্রবৃত্তি হইবে কেন? এই আয়োজনের হিসাবেও 
হোমিওপ্যাথির ঝঞ্জাট কম, সুতরাং সুলভ, আর 

মূল্যের তো কথাই নাই। এত ম্থুলভে ওঁষধ 
দেওয়াধাইতে পারে-_ইছ! বোধ হয় কল্পনাতেও 

আনা যাঁয় না। কিন্তু উপকারিতার এ প্রণালী 
অন্ঠের অপেক্ষা কোন অংশেই নান নহে, বরং 

অনেক গুলে অধিক খপিগ্নাই বোধ হয়। আধ্য 



শষ বর্ধ, ১১শ সংখ্য। ] 

আমুর্ধেদের এই হোমিওপ্যাথির সহিত প্রতি 

যোগিতায় দ্রাড়াহতে হইলে ওঁষধ সেবনের 
আয়োজন কনাইবার ব্যবস্থা কবিতে হইবে, 

এবং প্রচার করিজ্ঞ্জে হইলে হোমিওপ্যাথিক- 
চিকিৎস। পুস্তকের মত সবল ভাষার রোগের 

লক্ষণ অনুবারী ওষধের ব্যবস্থা কবিতে হইবে, 

যাহ। দেখিয়া সামান্য লেখাপড়া জানা লোকেও 

বিপদের সময় আবুর্কেেদীয় ওষধ নির্বাচন 

করিতে পাবে। আমি যতদূর জানি, মনে 

হয় যেন আতুর্ক্বেদের সকল পুস্তকই পুবাঁতন 

প্রণালী ক্রমে লিখিত হইন্বা থাকে। এক 

দ্র্গীয় কবিরাজ রামচন্র বিদ্যাবিনোদের 
আহঘুর্ধেদ সোপান কিছু নৃতনভাবে লেখ। ছিল 

বটে, কিন্ক তাহাঁও হোমিওপ্যাথির মত লক্ষণ 

অন্ধযায়ী নহে । আর্য আবুর্বেদের দ্বাবা৷ দেশকে 

নিরাময় করিতে হইলে, যাহাদেব লইয়া দেশ 

সেই চির দরিদ্র পল্লীবাসী ক্বককুলের পর্ণ 

কুটিরে ওবধ পহুছাইয়। দিবার ব্যবস্থা কবিতে 

হইবে । বখন কাল-কলেরার কবলে পতিত 

হইয়া পন্লীগুলি ধ্বংস হইতে থাকে--বখন 

ম্যালেরিয়ার জঠরাগ্নিতে পল্লীবাসী দগ্ধ হইতে 
থাকে, তথন পল্লীগুলিকে রক্ষা করিয়া পল্লী- 

বাসী পীড়িতগশকে উদ্ধার করিবার জন্ত 

মহামতি ধন্বস্তরির নাম স্মরণপৃর্বক সেই 

নিরন্ন ব্যাধিবিমদ্দিতজনগণের কুটির দ্বারে 
ওষধ পথ্য লইয়৷ উপস্থিত হইতে হইবে, তাহা- 

জ্বররোগে পথ্য ও চিকিতসা । ৪০৭ 

দিগকে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, তাহা. 
ধিগের রোগ-প্রতীকারের আয়োজন করিতে 

হইবে। তবে আবার এই ভারতবর্ষে আধ্য 
আবুর্বেদেব গোৌরবমহিমা বাড়িরা উঠিবে। 

নতুবা নগরে আড়ম্বরপুর্ণ ওষধালয় স্থাপন 
কবির! ধনবানের খেয়ালপুর্ণকরতঃ আপনার 

পকেটপৃ্ণ করিলেই মাধ্য আফুর্ধেদের প্রচার 

ও গৌরববদ্ধন হইবে না। বরং এই উপায়ে 
চিকিৎসকের সম্পদ সম্ভার বাড়িয়া উঠিলেও 

আধ্য আধূর্কেকে ডুবাইয়া দেওয়া হইবে। 
এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষে হিন্দুব দেশে, 

আমরা হিন্দুচিকিৎসা পদ্ধতিরই পক্ষপাতী, 
তাই আজ বিজ্ঞ ও বনুজ্ঞ কবিরাজ মণ্ডলীর 

নিকট এই প্রস্তাব লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। 
ভবস! কবি, তাহাঁবা তাহাদিগেব পূর্ববপুরুষ- 

গণের পদাঙ্ক “অনুসরণ পূর্বক সর্বপ্রকার 
গীড়িতের সহায়, বিপন্নের উদ্ধাব কর্তা ও 

দবিদ্রেব বন্ধু রূপে আর্ধ্য আবুর্ধেদের আলো- 

চনায় প্রবৃত্ত হইবেন। কেবল অর্থের আকাঙ্ফা- 
ও বিলাসি তর উপকবণ সংগ্রহের কামনা লইয়া 

কাধ্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে, বাসন! পুর্ণ হইতে 
পাবে ; কিন্তৃ'আর্ধ্য আঘুর্ধেদের উন্নতি হইবে 

বলিরা বোধ করি না এবং দেশের কিছু উপ- 

কার হইবে বলিয়াও বিবেচনা করি না। 

শ্রীচন্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । 

স্সি 

জ্বররোগে পথ্য ও চিকিৎসা । 
সাত সত 

( পুর্ব প্রকাশিত অংশের পর ) 

মণ্ড, পেয়া ও বিলেপীর সাধারণ. নাম 
যবাগৃ। যে ব্যক্তি যে পরিমাণ চাউলের 

অন্ন আহারে অভ্যস্ত, তাহার সিকি পরিমাণ 

চাউল গুড়া করিয়া লইয়া যবাগু প্রস্তত 



৪০৮" 

করিতে হয়। উক্ত চাউলের চতুদ্দশ গুণ 
জলের সহিত মণ্ড ছয়গুণ জলের সহিত 

পেয়! এবং চারগু76 জলের সহিত বিলেপী 
পাক করিতে হয়। মণ্ডে সিটা থাকে না, 
পের়ায় অল্প সিট! থাকে এবং বিলেপীতে প্রচুর 
সিটা ও অল্প তরল অংশ থাকে । 

আজকাল জরে যে সাণু, বার্ণি সিদ্ধ 
করিয়া দেওয়া হয় তাহাও যবাগু। কেবল 

উপাদানের প্রভেদ মাত্র । 

পূর্বে বনা হইয়াছে ষে জরেব প্রথম সতি 

দিন তরুণাবস্থা। এই তরুণাবস্থায় উপবাস 

দিবার বিধি আছে। কিন্তু উহা অবস্থ৷ 

ভেদে । 

পাঁচ রাত্রি উপবাস দিবার কথা বল! হইয়াছে, 

তখন উক্ত ব্যবস্থার পবে পথ্য দেওয়া 

যাইতে পারে ইহা বুঝা যাইতেছে । খধি- 

বলিয়াছেন, - 
লঙ্ঘন, স্বেদ, যবাগু এবং তিক্ত বস__এই 

সমব্ত তরুণ জরে অপক্ক দোবের পাক । 
এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে তকণ জবরেও 

যবাগুহিতকর। ম্থৃতবাং তক্*ণ জ্বরের কাল 
শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া সম্যক 

উপবাসের লক্ষণ প্রকাশ পাইলেহ যবাগু 

পথা দেওয়া যাইতে পারে। জ্বরের আম বা 

তরুণাবস্থার বিচার প্রধানত; ওবধ প্রয়োগ 

সম্বন্ধে। সে কথা পরে বলা যাইবে। 

শান্ত্রকার বলিয়া গিরাছেন,_- 

অন্থবাদ- জরের প্রথমে লঙ্ঘণ, জ্বরের 

মধ্যাবস্থায়, পাঁচন, জ্বরের শেষ অবস্থার ওষধ 
এবং জর মুক্তির পর বিরেচন পথ্য। 

অপিচঃ- 
জ্বরের প্রথম সাতদিন তরুণ জর, আট 

হইতে বারদিন পর্য্যন্ত মধ্য জর এবং বার 

দিনের পর পুরাণ জ্বর বলিয়া কথিত। 

আয়ুর্বেদ শ্রাবণ, ১১২৬ । 

সন্নিপাত জরে যখন তিন রাত্রি বা । 

[ ৩ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

এই উভয় যুক্তি দ্বার! জরের' প্রথম সাত 

দিন লঙ্ঘন খধিদিগের অভিপ্রেত বলিয়া মনে 

হয়। কিন্তু আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি থে 
জ্বরেব তরুণাবস্থায় যবাগুর্তীয়োগ শাস্ত্র স্মত। 

নবজ্বরে একমাত্র ষবাগুই পথ্য । দালের 
বুষ প্রভৃতি মধ্য জরে পথ্য দিতে হয়। কেননা 

তরুণ জবে, 'বৈদাল আমিষ প্রভৃতি নিষেধ 

করা হইয়াছে। কিন্তু পূর্বেও বলিয়াছি এবং 

এখানেও বলিতেছি যে সাতদিন কাল 

সাধারণতঃ জরের তরুণ অবস্থা বিয়া নিধি 

হইলেও যদ্দি এই কালের মধ্যে নিরাম জবের 

লক্ষণ প্রকাশ পার, তাহা হইলে দালের যৃধ 
প্রভৃতি পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। 

যবাগৃ, জরে এবদিধ হিতকর হইলেও 
মদাত্যয়ে নিত্য মগ্ধ পারীব জরে, গ্রীক্ষ- 

কালান জবে, পিত্ত ও কফ প্রধান জরে 

এবং উর্ধগ রক্তপিত্তে যবাগু নিষিদ্ধ। 

এই সকল ক্ষেত্রে প্রথমে তর্পণ প্রয়োগ 

করিতে হয়। খৈ চূর্ণ জর নাশক ফলের রস 

বাকাথ এবং মধু ও চিনির সহিত মিশ্রিত 

করির! পথ্য দেওয়াকে তর্পণ বলে। খজ্জুর, 

কিসমিস, দাড়িম, পিয়্ারা ও ফলস প্রভৃতি 

জ্বর নাশক ফলের দ্বারা পেয়া প্রস্তুত করিতে 

হয়। কিসমিসের দ্বার। পেয়া প্রস্তুত করিতে 

হইলে এক ছটাক কিসমিস ছুইসের জলে 

সিদ্ধ করিয়া আধ সের থাকিতে নামাইবে 

এবং কাথ ছাকিয়া লইয়া তাহাতে খে চূর্ণ 
চার তোলা, চিনি বা মিছরীর গুড়! এক 

তোলা এবং মধু এক তোলা মিশ্রিত করিয়া 
লইতে হয়। এইরূপে অন্তান্ত ফলের ক্কাথের 

সহিত এবং দাঁড়িমের রসের সহিত তর্পণ 

প্রয়োগ করা বাইতে পারে। 

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শ্রম, উপবাদ 



৩য় বর, ১১শ সংখ্য। | 

এবং লঙ্ঘন বায়ু জনিত জ্বরে নিধিদ্ধ। এই 

সকল ক্ষেত্রে দীপ্তাপ্নিরোগীকে মাংসযৃষের 

সহিত অন্ন পথ্য দেওয়া হিতকর । পুর্বে 

বলা হইয়াছে যে, ওষধ সহ সিদ্ধ যবাগূ 

হিতকর। এইৰপে ওষধ সহ সিদ্ধ ষবাগু 

প্রয়োগে যে মহান্ উপকাব হইয়া থাকে 

সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জগতের 
আর কোন চিকিৎসা শাস্ত্রে এপ সুন্দৰ 

পথ্য প্রয়োগেব প্রণালী দেখা যার না, খের 

বিষয় এই সকল পথ্য অন্বাছ্ু বলিয়া পরম 

হিতকর হইলেও এক্ষণে পবিত্যক্ত হইয়াছে । 
আব কখন এ্রৰপ পথ্যেব প্রচলন হইবে কিনা 

তাহাও সন্দেহ। আমরা আধূর্বেদানভিজ্ঞ 

পাঠকগণের কৌতুহল নিবৃত্তিব জন্য কয়েকটা 
এইবপ পথ্যের বিষয় উল্লেখ করিতেছি । 

(১) পিপুল এবং শু১ সহ খৈয়েব মগ্ড 

সহজেই পবিপাঁক হয় বলিয়া ক্ষুধা থাকিলে 

অল্লাগ্নি বিশিষ্ট বোগীকেও দেওয়া যাইতে 
পাবে। ইহা জর নাশক। 

২। মস্তক, পার্থদেশ ও বস্তিতে বেদনা 

থাকিলে_গোক্ষুর ও কণ্টক!রীর সহিত সিদ্ধ 

রক্তশাপি তলের পেয়া হিতকর। 

(৩) কোষ্ঠবদ্ধতা ও কোষ্ঠে বেদনা 

থাকিলেও কিসমিস, পিঁপুলমূল টচ, চিতামুল 

এবং শুঠ সহ সিদ্ধ পেয়া হিতকর। 

(8) স্বল্প পঞ্চমূল অর্থাৎ শালপাণি, 
চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর 
ইহাদ্দিগের সহিত সিদ্ধ পেয়! বাতপিত্ত জ্বর 

নাশক । 

(৫) মহৎ পঞ্চমূল অর্থাৎ বেলছাল, 

গাস্তারী ছাল, শোণ। ছাল, পাকল ছাল ও 

গণিয়ারী ছাল-_ইহাদিগের সহিত সিদ্ধ পেয়। 

বাতশ্রেক্স জর নাশক । 

শ্রাবণ -২ 

ভ্বররোগে পথ্য ও চিকিৎস। । ৪০৯ 

(১) স্বল্প পঞ্চমূল ও মহৎ পঞ্চমূল সহ 

সিদ্ধ পেয়া ত্রিদোষজ জব নাশক । 

(৭) ধনে ও পিঁপুলের সহিত সিদ্ধ পেয়। 

পিন্ত প্রেম্ম জর নাশক । 

এই সকল দ্রব্যেব সহিত মাংসেব যৃষ বা 

দালেব যৃষ্ড পাক কবিষা দেওয়া যাইতে 

পারে । এইবপ, বহুবিধ যোগের বিষয় 
আবুর্বেদে লিখিত আছে। অনাবশ্তক 

বিবেচনায় উদ্ধত কবা হইল না। যবাগু 
পাকেব নিত্রম ছুই প্রকাব) যথ! ক্কাথসাধ্য 

ও কন্ষপাধ্য। ক্বাথপাধ্য ববাগু প্রস্তত 

করিতে হইলে ষড়ঙ্গ পাণীয়ের নিম্মমে তুই 

তোলা ওঁষধ চাঁব পের জলে সিদ্ধ করিয়া 

ছুই সের থাকিতে নামাইক্লা লইবে এবং সেই 

রাথেব সহিত মগ্ডাদি পাক করিয়া লইবে। 

কন্ক সাধ্য যবাগু প্রস্তুত করিতে হইলে 
ওষধ এক তোলা বা আধ তোলা পেষণ 

কবিষা বা! চূর্ণ করিষা আবশ্তক মত চাঁউল 
চূর্ণ এবং চাউল চুর্ণেব চতুর্থ গুণ), ছয় 

গুণ ( পেয়! ) বা চারিগুণ (বিলেপী ) জল সহ 

একত্র সিদ্ধ কবিবে। পবে মণ্ড পেয়াদির 

লক্ষণ প্রকাশ পাইলে নামাইয়া লইবে। 

উষধ দ্রব্য তিন প্রকার, যথ! তীক্ষবী্য্য 

(যেমন শু'ঠপিপুল প্রভৃতি ), মধ্যবীর্ধ্য (যেমন 

বেলছাল, শোনা ছাল প্রভৃতি ) এবং মৃহ্ববীর্ষ্য 

(যেমন আমলকী প্রভৃতি )। শাস্ত্রে তীক্ষ 

। দ্রব্য ছুই তোলা, মধ্যবীর্ধ্য দ্রব্য চাব তোলা 

এবং মুছৃবী্ধ্য দ্রব্য আট তোলা লইবাব নিয়ম 

আছে। ইহা কন্বপাধ্য ষবাগু সম্বন্ধে, কাথ 

সাধ্য যবাগুতে ওষধ আট তোলা হইতে 

বত্রিশ তোলা লইবার নিয়ম দেখা যায়। 
কিন্ত এখনকার স্বপ্পপ্রাণ লোকের পক্ষে" 

পূর্বোক্ত কাথসাধ্য ষবাগুব পবিমাঁণ অন্থসাবে 



৪১৩ 

দ্রব্য লইয়া ক্কাথ সাধ্য যবাগু প্রস্তুত করা 
কর্তব্য। আর কক্ষসাধ্য যবাগুর নির্দিষ্ট 
পরিমাণের চতুর্থাংশ পরিমাণ ওষধ লইয়া 

কক্কসাধ্য ষবাগু প্রস্বত করা উচিত। 
কেধল জব বলিয়া নহে ঘআধুর্ব্বেদে 

প্রায় সকল রোগেই এইরূপ ওঁষধ সিদ্ধ যবাগু 
প্রয়োগের বিধি আছে এবং এই সকণ যবাগু 
সেই সকল রোগে মহোপকারী। কিন্তু 

এইরূপ পথ্য প্রয়োগের একটা দৌষ যে, 

অরুচি জন্মায়। “বুনন”--ওঁষধের মাত্রা কম 

ব্যবহার করিতে পবামশ দিয়াছেন। তকণ 

জরে যে একমাত্র ষবাগুই প্রযষোজা এবং 
দালের যু প্রন্নতি মধ্য জরে পথ্য তাহা 
চরকে বিশেষরূপে প্রমাণ পাওয়া যার | যথ। -- 

শ্বতপিন জ্বব নৃছ্ভাবাপন্ন না হয় অথবা 

ছয় দিন পরধ্যন্ত-_বিচক্ষণ ব্যক্তি মণ্ড পেয়াঁদি 

পথ্য দিবেন। সমিধের দ্বারা যে অগ্নি দীপ্ত 

হয়, মগ্ডাদি সেবন দ্বারা জঠরাগ্নিও সেইরূপ 

দীপ্ত হইরা থাকে ।:-....অনন্তর সাম্স্য (অর্থাৎ 

যে ব্যক্তি যেরূপ খাগ্ভ আহার করিতে অভ্যস্ত 

এবং যাহা তাহার পক্ষে হিতকর, এবং 

অগ্নি বলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অর্পণ জীর্ণ 

হইলে পাতলা! মুগের যুষ বা জাঙ্গলরসের 

সহিত পথ্য দিবে। 

মুগ, মহর, ছোলা, কুলথ কলায় ও 

সুগের যুৰ নবজ্বররোগীর পক্ষে হিতকর, 

বেগুন, সজিনাঁর ডাটা, উচ্ছে, বেতের ডগা, 

পটোল, কাঁকরোল, পলতা, কচি মুলা, তিক্ত 

শাক, নটে শাক এবং গুজেরা শাক মধ্য 

জরে পথ্য দেওয়া যাইতে পারে। ফলের 
মধ্যে দাড়িম, কিসমিস .ও বৈচি এবং 
পূর্ব কথিত থেজুর, ফলসা ফল প্র্র 
স্ুপণ্য | * 

আয়ুর্যেদ_ শ্রাবণ, ১৩২৬। [৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্য। 

মধা জরে অন্ন (ভাত ) পথ্য নহে। চরকে 

মধ্য জরে যুষা্দি প্রয়োগের সঙ্গে বল! হইয়াছে 
যে, পুবাতন শালি ও ষষ্টিক তঞঁলের যবাগু 

জর নাশক বলিয়া জবরিতব্যক্তিকে প্রয়োগ 

করিবে। কিন্তু তরুণ জ্বরে যে অতি লঘু 
মণ্ড প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে; মধ্য জরে 

তাহা না দিয়! পেয়া! ও বিলেপী ক্রমশঃ দেওয়া 

উচিত। 

পূর্বে বল! হইয়াছে যে, সান্ম্য ও অগ্নি 

বল পক্ষ্য করিয়া মধ্য জরে পথ্য দিবে। শানে 

যে সকল দ্রব্য (দালের যুষ, শাক প্রভৃতি ) 
পথ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাং এতদ্দেশীয় 

গণের পক্ষে সাত্ম্য হইলে মাংসভোজী যুরোপীয় 

জাতির পক্ষে সাত্ম্য নহে। সুতরাং একজন 

জ্রিত যুরোপীয়কে পথ্য দিতে হইলে মাংসের 

যুষ দেওয়। উচিত । 

পুব্বেযে সকল রোগীকে ববাগু প্রয়োগ 

নিষেধ করিয়া তর্পণ পথ্য দিবার কথ বণা 

হইয়াছে, এর সকল রোগীকে দাড়িমাদির রস 

দ্বারা মিশ্রিত জাঙ্গল মাংসের যৃয দিবার 

বিধি আছে। 
স্থশ্রতের মতে মন্দাগ্নি বিশিই রোগীকে 

পুরাতন মগ এবং যবান্ন (যবকৃত খাগ্ভ) আহার 

করিতে দেওয়া হিতকর। 

পুরাণ জরে অর্থাৎ জর উৎপন্ন হইবার 

দ্বাদশ দিন পরে লাব, গৌর তিতির ক্ৃষ্ণবর্ণ 
হরিণ ১ চিত্র হরিণ ও চতুঃশৃঙ্গ বিশিষ্ট হরিণের 
মাংসের যৃষ পথ্য দিবে। সারস, কুক্কুট ও 

তিতিরের মাংস গুরু ও উষ্ণ বলিয়া কোন 

কোন চিকিৎসক এঁ সকল জ্বর রোগীকে 
প্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু 
লঙ্ঘনের জন্য অত্যস্ত ছুর্বল হইলে কাল 
ও মাত্র! বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিবে। 



ওয় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা ) 

মাংস বায়ুনাশক, বলবদ্ধক এবং পুষ্টিকর 

বলিয়া পুরাণ জরে মাংসের যৃষ বিশেষ 

হিতকর। মধ্য জরে যে সকল পথ্যের উল্লেখ 

করা হইয়াছে, তাহাও পুরাণ জরে প্রয়োজ্য, 

তদ্বাতীত গোদুপ্ধ, ছাগছুদ্ধ এবং অবস্থা 

বিবেচনায় ঘ্বত পুবাণ জরে পথ্য দিবার 

উপদেশ আছে। 

পুরাণ জরে অন্ন (ভাত) পথ্য কিনা? 

এক্ষণে দেখা যায় যে, কি আবুর্বেদীর-_কি ভিন্ন, 

সমগ্র দেশের চিকিৎসক রোগী সম্পূর্ণ জর 

মুক্ত ন! হওয়া পর্যন্ত অন্ন প্রয়োগ করেন না। 
বঘং জর ত্যাগের পর চই এক দিন কটা 

প্রভৃতি পথা দিয়া! পরে অন্ন আহার করিতে 

দেন। শান্ত্েও পুবাণ জরে অন্য পথ্য দিবা 

কোন উপদেশ নাই। অথচ পুরাণ জরে 
চরকে ঘ্বত পান করিবার উপদেশ আছে। 

যথা $-.. 

“কষায়, বমন, লঙ্ঘন, এবং লঘুভোজন 

দ্বাৰা যে, রুক্ষ রোগীর জর প্রশমিত ন| হয়, 

চিকিৎসক তাহাকে দ্বৃত প্রয়োগ করিবেন । 

কিন্তু এক্ষণে এইবপ ঘ্বত প্রয়োগের প্রথা 

নাই। ইহার কারণ কি? প্রধাণতঃ ইহার 

দুইটা কারণ নির্দেশ করা যাইতে পাঁরে। 

প্রথমতঃ পুর্বে লোকে দ্বতসাত্্া ছিল এবং 
নিত্য গ্রচুব স্ৃত সেবন করিত বণিয়া উহা 

প্রয়োগ সহ হইত। কিন্তু এক্ষণে লোকে ঘ্বৃত 

সাত্য হইলেও নিতা যথেষ্ট সেবন করিতে পায় 
না এবং ঘৃত প্রয়োগ সহা করিতে পারে না। 

দ্বিতীয়তঃ জাঙ্গল দেশে শবীর যেরূপ শীত রুক্ষ 

হয় এবং কফের দোষ নষ্ট হয় বঙ্গের স্তায় 

আনূপ দেশে তাহা হয় না। আর এইরূপ 

ন! ঘটিলে দ্বৃত প্রয়োগ করাও সঙ্গত নহে। এ 

সম্বন্ধে চরক বণিয়াছেন  - 

স্বররোগে পথ্য ও চিকিৎস। 

| 

৪১১ 

দশদিন অতীত হইলেও রোগীর শরাবে 

ধদি সম্যক লঙ্ঘনের লক্ষণ সকল প্রকাশ না 

পার এবং কফের প্রাখল্য থাকে, তাহা হইলে 

দ্ৃত পান না করিয়া দোঁমনাণক ওবধ প্রয়োগ 

কখিয়া চিকিৎসা! করিবে । 

জীর্ণ জ্বব ও বিষম জরের অবস্থা বুঝিয়া 

পুর্ব কথিত পথ্য সকণ প্রয়োগ করিতে হয় । 

জব প্রবল হইলে নবজরের নিরম পালন করা 

কর্তবা। জ্বর প্রবল হইলেই অগ্রিবল ক্ষীণ 

হয় এবং শারীরিক যন্ত্র সকলের ক্রিয়া 

নুচারুৰপে সম্পন্ন হয়। জার্ণ জ্বরে পথ্য 

প্রয়োগ সম্বন্ধে চরক বলিয়াছেন £-₹- 

“গেহস্থ ধাতু সকলের (বসবক্তাঁদি) দৌর্ববল্য 
বশতঃ জীর্ণ জব হইয়। থাকে । সুতবাং জীর্ণ 

জরগ্রস্ত রোগীকে পুষ্টিকর আহার ধিবে। 
অবশ্ত এখানে পুষ্টিকর আহা অর্থে পোলাও 

কালিয়া নহে, মাংসে যুধ, দাণের ঘুষ, দুগ্ধ 

প্রস্তুতি । জীর্ণ ও বিষম জববে জব প্রবল 

না হইলে অথণা কফের প্রকোপ না থাকিলে 

অন্নভোছী পথ্য দেওয়া বাইতে পারে। 

স্থলে জানা উঠি বে, জীর্ণ জব ও বিষম জ্বরে 

বিবিধ উপসর্থ ঘটিরা থাকে । দেই সকল 

উপসর্গের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পথা প্রয়োগ 

কর! কর্তব্য।” 

জরে রোগীকে অধিক উপবাস দিয়া 

তাহার বলক্ষয় করা উচিত নহে সে কথ! 

পূর্বেই বলা হইয়াছে। কিন্কু এ পর্য্যন্ত 

বলিয়াই শান্ত্কার নিশ্চিগ্ত হইতে পারেন নাই, 

পুনরায় বলিয়াছেন £-- 

*জ্বরিত ব্যক্তির অরুচি হইলেও হিতকর 

খান্ধ সেবন কর! উচিত। কেনন!, যথা সময়ে 

আহার না কবিলে রোগী ক্ষীণ হইয়া! মৃত্ামুখে 

নর 

| পতিত হয়। 



৪১২ আযুর্বেদ_-আবণ, ১৩২৬। [৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। 

জররোগী গুরুদ্রব্য অভিষ্যন্দী দ্রব্য এবং প্রযুক্ত হইলে শরীরের অধিকতর গুরুতা 

অকালে ভোজন করিবে না। অহিতকর দ্রব্য জন্মায়, স্বেদবাহী শ্লোতঃ সকলকে রক্ধ 

ভোজন করিলে তাহা আবু ও সুখপ্রদ হয় না। করে, অশনি ছূর্বল থাকায় সুচারুরূপে পরিপাঁক 
অহিতকর ভ্রব্য যখন এইরূপ নিষেধ করা প্রাপ্ত না হওয়ায় আরও .আমদোষের 

হইয়াছে, তখন অহিতকর দ্রব্য প্রয়োগ কিরূপে বুদ্ধি করে। এইজন্ত বিবিধ রোগে সুপথ্য 

সঙ্গত হইতে পারে? কিন্তু দারুণ অকুচিব এবং মন্ুষ্বেব জীবন স্বরূপ হইলেও দুগ্ধ 

জন্ত রোগী যদি স্পথ্য সেখন করিতে না নবঙ্ জরে অপণ্য বণিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। 
পারিয়! ক্ষীণ হইতে থাকে এবং সামান্য কুপথা |  নবজরে দুগ্ধ প্রয়োগের অপকারিতা আমরা 

সহিত যদ্দি কিঞ্চিৎ সুপথ্য আহাব করিতে | বহুস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। একটী মাত্র 

পারে--একপ সাদান্ত কুপথা দেওগা সঙ্গত ' রোগীর বিষয় উল্লেখ করা যাইতেছে। 

বলিয়াই আমাদের মনে হয়। | বোগর বয়ন ২৫২৬ বৎসর। আসিয়া 

জরিত ও জর মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে অপবাহে র বলিল যে, জব হইয়াছে, 81৫ দিন হইল, 

ভোজন কব! প্রশস্ত। কেননা সেই সময়ে জব ছাড়ে না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিগাম, 

শ্রেরার ক্ষয় হওয়ায় অগ্নিপ্রবল হইয়! থাকে। এল, এম, এস, পরীক্ষার উত্তীর্ণ এখং বিলাত 

কিন্তু যে ব্যক্তি যে সময়ে আহারে অভ্যস্ত, সেই হইতে ভাক্তারী উপাধি লইয়া প্রতাগত হইয়া 
সময়েই ভাহীর ক্ষুধা বোধ হয় এবং সেই সময় অল্প বয়স্ক ডাক্তার দেখিতেছে। অন্য পথ্য 

অতীত হইলে ক্ষুধা ন ইন্না থাকে । সেই ৰ ন৷ দিয়া প্রত্যহ দেড় সেব, দ্ুই সের হুগ্ধ পথ্য 

জন্ত ভোজনকালে ক্ষুপাব উদ্রেক হইলে সেই ৷ দেওয়া হইতেছে । ছুপ্ধ একেবারে বন্ধ করিয়। 

সময়েই আহার দেওয়া কর্তব্য । | এবং জলপাগুড ও জল বালি খাইতে বলিয়া 

নিত্য একপ্রকার থাগ্ভ আহার করায় ৃ ওবধ দ্িলাম। রোগী তিন দিন পবে আসিয়া 

এবং খাদ্য স্বাদ নহে বণিয়৷ যদি পথ্যের প্রতি বলিল যে, ওষ্ধ খাই নাই, জর ছাড়িয়া গিয়াছে। 

বিরাগ জন্মে, তাহা হইলে যাহাতে রোগীর , এ ক্ষেত্রে দ্্চট যে জর আটকাইয়া 

রুচি জন্মে এনপ ভাবে পথ্য প্রস্তৃত করিবে। ! রাখিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ধাহাবা 

জরে পথা সম্বন্ধে পাণ্চাতা চিকিৎসা শাস্ত্রের ৃ নব্জবে ঢগ্ধ গ্রয়োগেব পক্ষপাতা, তীহাদিগকে 

সভিত আমূর্েদেব একটা ধিষম মতভেদ | আমরা এ বিষয় পবীক্ষা করিয়া দেখিতে 

আছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ নবজ্বরে যথেষ্ট অনুরোধ করি। ছুইটী তুল্য জরবেগবিশিষ্ট 
দুগ্ধও পথ্য দিয়া থাকেন। কিন্তু আধুর্বেদ বোগীর একটাকে ছুগ্ধ এবং একটীকে অপর 
বলেন __ " খাগ্ঠ দিষা দেখিলে সহজেই পরীক্ষা কর! 

জীর্ণ জরে বলক্ষীণ হইলে দুগ্ধ অমৃতের যাইতে পারে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বা ধিনি 
মার হিতকর। কিন্তু উহ! তরুণ অরে প্রধুক্ত এইরূপ পরীক্ষা করিয়া দেধিবেন, তিনি 

হইলে মন্তুষ্যকে বিষের ন্যায় বিনষ্ট করিয়া খাকে। কখনই আর নবজরে ছুগ্ধ প্রয়োগ করিবেন না। 

দুগ্ধ মধুব, স্বিগ্ধ, পিচ্ছিল ও এ্রেন্সাবর্ধক (ক্রমশঃ ) 
পণিয়া নবজ্জরে চগ্ধ গ্রশন্য নে | চগ্ধ নবজ্বরে শ্রী_-বন্দ্যোপাধ্যায়। 



৩র্ধ বর্ষ, ১১শ সংখ্য। 

অনেক রুশকায় ব্যক্তির মোট! হইবার : 

সাধ দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁচাদেব শরীরে 

কোন ব্যাধি নাই, বলও যথেষ্ট আছে, শরীর 

বেশ শ্রমক্ষম, কিন্তু গঠনের কৃশতা বশতঃ 

তাহারা ছুঃখিত। তীহাদেব অভিপ্রায় যে, 

দেহথানি বেশ নাস-নুদুম হইবে, গণেশের 

মত ভুড়িটী হইবে। এমন কি মোটা হইবার 

জন্য তাহারা গধধ খাইতে এবং মেদোৎপাদক 

পথা গ্রহণেও ক্রটি কবেন না। এইবপ 

কবিতে গিয়া! কাহারও কাহারও এত মেদা- 

ধিক্য হইয়া পড়ে যে, জীবনের আশঙ্কায় আবাঁব 

মেদ কমাইবার জন্য চিকিৎসকেব আশ্রয় 

গ্রহণ কবিতে হয়। কেহ কেহ স্বভাবতঃই 

মোটা, ক্রমে এত মোটা হন যে, একেবারে 

অকর্মণা হইয়! পড়েন। এমন কি নিজের 

শরীব বহনেও অক্ষম হইযা পড়েন। 

মেদবৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে রক্তেব তাঁরল্য কমিয়া 

যায় ও ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। সুতরাং রক্ত 

সঞ্চালন ক্রিয়! মৃহ হইয়া আসে । এমন কি হৃৎ" 

পিও মেদোমক্ হইয়া হঠাঁৎ উহার ক্রিয়া বৃন্ধ 
প্রযুক্ত আকস্মিক মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা । 
ফ্সফুসে মেদাধিক্য হইয়া শ্বাসরোধেও মৃত্যু 
হইতে পাবে । কুতরাং মোটা হওয়া স্বাস্থ্যের 

পক্ষে অহিতকর বই হিতকর নহে। শুধু 
্বাস্থ্যহানিকর নহে, একেবারে প্রাণসংশয়কর । 

কিন্তু যাহারা ছূর্বন, (কোন রোগ বশতঃই 

£উক বা ধাতুগত কারণেই হউক) তাহারা 
বললাভের জন্ত বলবর্ধক গষধ সেবন করিতে 

মেদ রৃদ্ধি। ৪১৩ 

পারেন। বলবর্ধন ও মেদোৎপাদন ছুইটা 
পৃথক জিনিষ। কৃশব্যক্তিও যথেষ্ট বলশালী 

হইতে পারেন এবং মোটা লোকও যৎপরো- 

নাস্তি দুর্বল হইতে পারেন। তবে দৌর্বলা 

বশতঃ যদি শবীর কশ হইয়া পড়ে, তাহ! হইলে 

বলবর্ধক গুঁধধ সেবন ও পুষ্টকর পথ্য গ্রহণে 

বলসঞ্চার হইলেই ক্রমশঃ কৃশতা৷ নষ্ট হইয়া 

পূর্ব গঠন লাভ হয়। কিন্তু তাহা বলিয়া 

মেদবৃদ্ধির চেষ্টা করা যুক্তি সঙ্গত নহে। 

অনেক সময় আহারাদির দোষে স্বভাবতঃই 
মেদাধিক্য ঘটিয়া থাকে । মেদবৃদ্ধি সখেব 

জিনিষ নহে, ইহা ও পীড়া বিশেষ । ইংবাজিতে 
এই পীড়াকে ওবেসিটি ( ০০০1৮ ) বলে। 

এই পীড়া সকল বয়সেই হয়। কিন্ত 

শৈশবাবস্থায় এবং চল্লিশ বৎসরের অধিক 

বয়সে ইহার আধিক্য দেখা যাঁয়। এবং পুরুষ 

অপেক্ষা স্ত্রীলোকদের মধ্যেই ইহা অধিক হইতে 

দেখা যায়। সাধারণতঃ খতু বন্ষেব সময় 

অর্থাৎ ৪০18৫ বংসর বয়সে হইতে দেখা 

যায়। * 

এই রোগ নির্ণয়ের জন্য লক্ষণাঁবলী বর্ণনার 

আবশ্তক করে না। রোগীকে দেখিবামাত্রেই 

ইহার উপলব্ধি লইতে পারে। ইহার প্রথম 

চিহ্ন শবীরের আয়তন বুদ্ধি। সেই সঙ্গে অঙ্গ 

সঞ্চালন ধীর ও আয়াস-সাধা হয়। পদক্ষেপে 

মন্থরগতি হয়। ক্রমে হৃৎপিণ্ডের ও শ্বাস যন্ত্রের 

ক্রিয়াব্যত্যয় ঘটে এবং শ্বাসকষ্টের লক্ষণ 

প্রকাশ পায়। জংপিণ্ডের আয়তন বুদ্ধি 
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হইতে আরম্ভ হয়। অবশেষে উহার মধ্যে 
মেদসঞ্চয় হইয়া! হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যাঘাত 

ঘটে, ধমনী সমূহের কাঠিন্য বৃদ্ধি হয়। মূত্র 
্রশ্থির পীড়া কিম্বা বহুমূত্রও হইতে দেখা 
যায়ঃ ঘন্ অতিরিক্ত হয়। অল্প পরিশ্রমেই 

শ্বাসকৃচ্ছতা ও হৃৎকম্প হয়। 

এই রোগোৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে কেহ কেহ 
বলেন যে, ইহা কৌলিক, অর্থাৎ পুর্বব পুরুষের 

মধ্যে কাহারও এই গীড়! থাকিলে তাহার 

সস্তান সন্ততিদের মধো পুরুযান্ুক্রমে এই পীড়া 
হইতে দেখা যায়; এই মত কতদূর ভিত্তি- 
মূলক বলিতে পারি না। তবে কোন কোন 

স্থলে নির্দিষ্ট বংশের মধো পুরুষান্তক্রমে কয়েক 

জনের এই পীড়া হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু 

তাহার কারণ কুলগত কি না, তাহার স্পষ্ট 

প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং অনুসন্ধান দ্বারা 

এরূপ দেখিতে পাওয়া মার, যে, বংশের এক 
জন্র যে উত্তেজক কাঁবণে € ০৫০1111) 

0050 ) রোগোৎপত্তি হইয়াছিল, তাহার 

ংশধরগণের মধ্যে অপর আক্রান্ত ব্যক্তিদেব 

ও সেই কারণ বর্তমান। কারণ নিবারণ 

করিলে তাহারাও এই রোগের আক্রমণ 

হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিতেন। 

এরূপ স্থলে ইহাকে ঠিক কুলগত বলা যায় না। 
এ রোগের প্রধান কারণ অতিভোজন ও 

শ্রমহীনতা। গঠনের স্থলতা কতকটা কুলগত 
বটে। এই স্থুলতা মেদবৃদ্ধি জনিতও হইতে 

পারে, অথব মাংসবৃদ্ধি জনিতও হইতে পারে। 

আহার ও শ্রমের প্রতি একটু লক্ষ্য রাখিলে 

আয়ুর্বেদ শ্রাবণ, ১০২৬ | | ওয় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

সাধ্য তাহা নহে, বরং অধিকাংশ স্থলেই 

দুরারোগ্য দেখা যায়। একবার মেদবৃদ্ধি 

হইতে আরম্ভ হইলে, উহার বর্ধনশীলতা! 

কমান বড়ই দুরূহ । তবে আহারাদির দিকে 
বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া অতিবর্ধন কিয্ৎপরিমাণে 

দমন করা যাইতে পারে। যাহাদের বংশে এই 
রোগ বর্তমান, তাহার! প্রথম হইতে প্রতি- 

ষেধক উপায়াবলী অবলম্বন করিয়া ইহার 
আক্রমণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন । 

এই রোগের চিকিৎসা করিতে হইলে, 

নিম্নলিখিত ৪টী বিষয়েব গ্রাঠি লক্ষ্য রাখা 

আবশ্তঠক। 

(১ম) আহার হাস, বিশেষতঃ 

পাদক খাদ্য না খাওয়া । 

( ২য়) মাংসপেশীর ক্রিয়া বৃদ্ধি । 

(৩য়) রক্তকণিকাঁব বঞ্ধন সাধন। 

(৪র্থ) দেহাভ্যন্তরে অধিক পরিমাণে 

অম্রজান উৎপাদন । 

এই চারিটার প্রতি লক্ষ্য রাখিতে পরিলে 

প্রায়ই এ রোগ আরোগ্য হয়। কিন্ত এ গুলি 

কার্যে পরিণত করা ছুক্ষর হয় বলিয়া এ রোগ 

দ্ররবাবোগ্য বলিয়! বর্ণিত হয়। 

আহার কমাইতে হইলে বিশেষ সতর্কতার 

সহিত কমান আবশ্তক। যাহাতে রোগী 

দুর্বল ও রক্তহীন না হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা 

প্রয়োজন। যদি রক্তশীনতা হয় অথচ মেদ 

না কমে, তাহ! হইলে অত্যন্ত ভয়ের কারণ। 
আহার এরূপ ভাবে কমাইতে হইবে-যাঁহাতে 

শরীরের বল ও গুরুত্ব না কমে অথচ মেদ 

(.মদেো- 

মেদসঞ্চয় ( 2৮65 10) 0108807 ) না হইয়া বৃদ্ধি হইতে না পারে। উপবাস দ্বারা! রোগ 

মাংসবৃদ্ধি (11080012: 08501010096) আরোগ্যের চেষ্টা করিবে না, তাহাতে আরও 

হইতে পারে। 

এই রোগ সকল সময়েই যে আরোগা 

কুফল ফণিবার সম্ভাবনা । আহারের পরিমাণ 

না কমাইয়া তাহাঁব পপাপগ্তর অবলম্বন করিণে 
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ও এ কার্ধ্য সফল হইতে পারে। যথ৷ দ্বৃত, | হৃদপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়৷ আকম্মিক মৃত্যু 

ছানা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি মেদোৎপাঁদক খাগ্ভ 
ত্যাগ করিলে ক্রমশঃ স্থলত! - কমান যাইতে 

পাঁরে। সর্বপ্রকারের হরিদর্ণ তরকারী ও 

অমন ফল বিশেষ উপযোগী । চাউল ও ময়দা 

অল্প পরিমাণে খাওয়া যাইতে .পারে। . কিন্ত 

দ্বতও চিনি সংযুক্ত করিবেন না। কঠিন 
খাগ্ভের পরিমাণ যত কমাইতে পারা যাস ও 

পানীয়ের বৃদ্ধি করাযায়, ততই ভাল। 

কেবল আহারের ব্যবস্থা কবিয়৷ নিশ্চিন্ত 

থাকিলে চলিবে না। মেদোৎপাদক খাদ্য না 
খাইলে মেদ জন্মিতে পারে না বটে, কিন্তু 
সঞ্চিত মেদের অপচয় হওয়া আবগ্তক | তজ্জন্ত 

মাংদপেশীর ক্রিয়। বৃদ্ধি অর্থাৎ কায়িক পরিশ্রম 

নিতান্ত প্রয়োজন । তাহা বলির অতিরিক্ত 

বা স্যধাতীত পরিশ্রম করা উচিত নহে। 

কারিক শ্রম বা ব্যায়াম প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে 

নিয়মিতরূপে করিতে হইবে। প্রথমে অতি 

সহজভাবে ব্যায়াম আরম্ভ করিতে হইবে। 

ক্রমে অন্ন অল্প করিয়া উহার পরিমাণ 

বাড়াইতে হইবে । যাহার! অতিরিক্ত মোটা-_ 

তাহাদের হৃৎপিণ্ড ও মেদসঞ্চয় বশতঃ 

উঠার যান্ত্রিক ক্রিয়া বড়ই ছূর্বপ। স্থতরাং 

একেবারে অতিরিক্ত শ্রম আরম্ভ করিলে 

হইতে পারে। সেইজন্ত ধীরে ধীরে অল্প অল্প 

করির। ব্যায়াম সহ করান আবশ্তক | বেড়ান, 

নৌকা চালান, কাঠ কাটা, পাহাড়ে উঠা, 
বাইসিকাল চড়! প্রভৃতি ব্যায়াম মন্দ নহে। 

রক্ত কণিকার বর্ধনসাধনের জন্য 

তদ্ধুপসুক্ত ওষধাঁদি সেবন করা আবশ্তক। 

সাধারণতঃ লৌহ ঘটিত ওষধ বিশেষ উপযোগী - 

বলিয়া! অনেকে নির্দেশ করেন। এ বিষয় 

চিকিৎসকের নিজের বিবেচ্য । 

দেহাভ্যন্তরে অশ্লজান বৃদ্ধির জন্ত বিশুদ্ধ 

বাব সেবন আবম্তক ৷ অনাবৃত স্থানে বিচরণ 

ব! সামান্ত ব্যায়াম মন্দ নহে। গৃহ মধ্যে 

ব্যায়াম করিলে কোন উপকারের সম্ভাবনা 

নাই। ব্যায়াম অনাবৃত স্থানে করা আবহ্ক । 

শ্বীস যন্ত্রের ব্যায়াম অর্থাৎ দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ 

বিশেষ উপযোগী । হিন্দুর প্রাণায়াম পদ্ধতি 

ইহার সুন্দর আদশ । যাহার ইহাতে অনভ্যন্ত 

হার! বিশেষ সতর্কতার সহিত এ ব্যায়াম 

অভ্যাস করিবেন। 

এই সকল উপায়াবলম্বনে মেদসঞ্চয় 

কমাইতে পারা যায়। অতএব ধাহারা হূর্বল 

বা অসুস্থ নহেন, অথচ কৃশ, তাহারা যেন 

কূশতার জন্য ক্ষোভ না করেন। 

ডাঃ শ্রীকার্তিকচন্দ্র দাম। 

পঞ্চকর্ম ব্যাপছ। 
3995 
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2: 

[ ডাক্তার কবিরাজ সংবাদ | 

( পুর্বানথবৃত্তি ) 

ক। আচ্ছা পঞ্চকর্ম্বের বিষয় যা, 

শুনলেন, তাতে আপনার কি মনে হয়? 

ডাঃ। সে কথা আমি এখন বলছিনে, 

ব্যাপদের কথা শুনি তারপর বলব । 
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ক। আচ্ছা তা হলে ব্যাপদের কথ! 

শুছুন। প্রথমে বমন ও বিরেচনের কথা 

বলছি। বমন বিরেচনের অন্তান্ ব্যাপদ 

একই রকম, কেবল বমনের গতি উদ্ধ দিকে 
আর বিরেচনের গতি অধোদিকে এই-_ব্যাপ- 

দের মাত্র প্রভেদ। স্ঞরত গ্রন্থে পনর রকম 

ব্যাপদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 

ডাঃ। অন্ত গ্রন্থে কম বেশী আছে 

নাকি? 

ক। কন-বেশী প্রকৃত পক্ষে নাই, 

কেবল বলবার রীতিগত প্রভেদ বলে মনে হয়। 
পুর্বে বলেছি ষে সুঞ্রতের ধূমপানের বিধি 

পাঁচ রকম আর চরক তিন রম ব'লে উল্লেখ 

আছে। কিন্তু সুশ্রতের ষে ছু'রকম বেশী-- 

সে ছটোর চরকের তিন প্রকার ধূমপানের অস্ত 
বিভাগ মাত্র । কাজেই কম বেশী হলেও ফলে 
এক। 

ডাঃ। বুঝতে পেরেছি আপনি বলে 
যাশ। " 

ক। প্রথমে বমনকাবক ওমধ যদি অধো 

দিকে যায় এবং বিরেচন ওঁষধ অধোগামী ন৷ 

হ'য়ে যদি উর্ধগামী হয়-তা হলেকি করা 
উচিত তাই বলছি। অত্যন্ত ক্ষুধিত, অতি তীক্ষ 

অগ্নি বিশিষ্ট, মৃছ কোষ্ঠ বা ছুর্ববল ব্যক্তি বমন 

কারক ওঁষধ সেবন ক*রলে যদি অধোদিকে 

গমন করে, এরূপ অবস্থায় বাঞ্চিত ফল প্রাপ্তির 

জন্য রোগীকে, প্রথমে ন্নেহ প্রয়োগ ক'রে পরে 

তীব্রতর বমনকারক ওধধ প্রয়োগ করে বমি 

করাবে। আবার যদি উৎক্রিষ্ট শ্রেম্বার 

আধিক্য বশতঃ আমাশয় অশোধিত থাকে, 

কিন্বা ভুক্তা্ন পরিপাক প্রাপ্ত হতে বাকী 

থাকে, তাহলে বিরেচন ওঁষধ প্রয়োগ করলে 

পরে অধোগতি না হয়ে উর্ধ গতি হয়ে 
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থাকে। অপ্রিয় বিরেচেক অধিক 

মাত্রায় সেবন করলেও এই দোষ ঘটে। 

এরূপ ক্ষেত্রে' অবিশুদ্ধ আমাশয়যুক্ত এবং 

অধিক শ্লেম্সযুক্ত রোগীকে বঙ্ঈন করিয়ে 

তীক্ষতর বিরেচক ওষধ প্রয়োগ করে বিরেচন 

করাবে। অপ্রিয় বিরেচক ওষধ অধিক পরি- 

মাণে সেবন করার জন্ত এরূপ ঘটলে পুনরায় 

মুখপ্রিয় বিরেচক অধিক মাত্রায় প্রয়োগ 

করবে। কিন্তু দ্বিতীয় বার ষদ্দি এইরূপ ঘটে, 
তা হলে আবার তৃতীয় "বার বিরেচক ওষধ 

প্রয়োগ করবে। মধু, ঘ্ৃত এবং পাত-লা 

আকের গুড় একত্রে লেহন করিয়ে বিরেচন 

করাবে। 

অল্প মাত্র ওষধ দোষের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে 

যদি দেহের উদ্ধভাগে বা অধোভাগে থাকে 

এবং দোষকে স্থানচ্যুত ক'রতে না পারে, ত৷ 

হলে পিপাসা, পার্খদেণে শুলাদি, বমি, মৃচ্ছ?, 
সন্ধি স্থলে ভঙ্গবং বেদনা, গা বমি বমি করা, 

শরীরের গ্লানি এবং গুঁষধধের গন্ধযুক্ত ঢেকুর 

উঠা এই সকল উপদ্রব উৎপন্ন হয়। এরূপ 

অবস্থার রোগীকে উষ্ণ জল পান করিয়ে 

বমন করাবে। 

ক্রুর কোষ্ঠ ব্যক্তিগণ, অত্যন্ত তীক্ষার্গি 

বিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে অন্পগুণ বিশিষ্ট ওষধ 

অগ্নের স্তায় পরিপাক প্রাপ্ত হয়। ইহাতে 

বদ্ধিত দোষ যথাকালে নির্গত হয় না এবং 

তজ্জন্য ব্যাধির বৃদ্ধি ও বলহানি হয়ে থাকে 

এরনপ অবস্থায় প্রচুর এবং তীক্ষ ওবধ সেবন 

ব৷বিরেচক প্রয়োগ করবে। 

স্নেহ ও ম্যেদ প্রয়োগ না করে অন্ন গুণ 

ওষধ প্রয়োগ করলে অন্পমাত্র দোষ নষ্ট হয়। 

বমন কারক দ্রব্য. এইক্ধপে প্রয়োগ করলে 

দোষের শেষ থাকে বলে শরীরের গুরুতা, 
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বমন, ত্রাস, হৃদয়ের অশ্ুদ্ধি এবং ব্যাধির বৃদ্ধি 

ঘটে। এরূপ অবস্থায় অপেক্ষাকৃত তীক্ষ 

বমন কারক ওষধ প্রয়োগ ক”রে বমন্টঁক রাবে। 

আর বিরেচন গওঁষধ প্রয়োগ ক'রে দোষের 

শেব থাকলে মলদ্বারেব শুলুনি, পেটফোলা,, 

মাথা ভার, অধোবাধুর অনির্থম এবং ব্যাধির 

বৃদ্ধি হরর। এরূপ অবস্থায় রোগীকে ন্নেহ 

স্বেদে প্রয়োগ ক'রে, অপেক্গীকত তীক্ষ 

বিরেচক ওষধ প্রয়োগ ক'রে বিরেচন 

করা”বে। এটা হল হীন দোষের কারণ 

ব্যাপদ। এইবার বাতশূল-ব্যাপদের কথা 

ব্লছি। 

নেহ স্থেদ প্রয়োগ না করে রুক্ষ ওষধ 

প্রয়োগ করলে অথবা মৈথুনরত ব্যক্তিকে কক্ষ 
ওষধ প্রয়োগ ক'রলে বাধু কুপিত হর এবং 

সেই কুপিত বাহু পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, কটা, ঘাড়ের 

শিবা ও জদয়ে শুলবদ্ বেদনা, মুচ্ছাঁ, ভ্রম, ও 

বজ্ঞানাণ উৎপন্ন ক'বে। এরূপ স্থলে 

বোগীকে স্সেহ দ্বাবা অভ্যঙ্গ কবে ধান্য-স্বেদ 

দিয়ে যষ্টিমধু সহ পাক করা শীতল তৈলের 
অন্ুবাসন প্রয়োগ কর! উচিত । 

ডাঃ। খমন বিবেচন উভয়েব বাতশুল 

ব্যাপদের কি এই একরূপ লক্ষণ এবং 

চিকিৎসা ? 

ক। হা, যেখানে অন্তরূপ উল্লেখ না 

থাকে, সেখানে এক বকমই বুঝতে হবে, 

কেননা প্রথমেই বল! হয়েছে যে, উভয়ের 

ব্যাপদ উদ্ধগতি অধোগতি ভিন্ন সমস্তই এক 

প্রকার। 

এইবাব আরোগ্যের কথা বলিতেছি ! 

ন্নেহচুস্বেদ প্রয়োগ না ক'রে অল্প বা অন্ধ 

গুণ বিশি ওধধ প্রয়োগ করলে তাহ! উদ্ধ 

বা অধোদিক দিয়ে নিঃহ্যত হয় না এবং দোষ 
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সকলকে উৎক্রিষ্ঠ কবে ও শাহার সঙ্গে মিলিত 

হয়ে বলক্ষয় করে। ইহাতে পেটবেদন! 

তৃষ্ণা, মুচ্ছ্ছ ও দাহ উপদর্ণ ঘটে। এনূপ 

অবস্থায় লবণ মিশ্রিত মদন ফলের ক্কাথ দ্বার 

বমন করাবে এবং তীক্ষতর কর্পুর প্রয়োগ 
করে বিরেচন করাবে । আবার যে ব্যক্তি 

সহজে বমন হয় না, যে ব্যক্তির বমনকারক 

ঈষধ সেবন করলে অল্প বদন হয় এবং সেই 

উষধ দোষ সকলকে উতক্ি্ট ক'রে শরীরে 

কু, শোঁথ, কুষ্ঠ, বেদনা উৎপন্ন করে, 

এরূপ স্থলে অবশিষ্ট দোষ তীন্-ওউধধ 

প্রয়োগ ন! ক'রে বিরেচন প্রয়োগ ক'রলে অল্প 

বিরেচন হয় এবং নাভির অধোভাগে উদরেব 

পূর্ণতা ও স্তব্ধতা, বোধ হর এবং মগুলাকার 

চিহ্বের উৎপত্তি হয়: এইরূপ অবস্থা 

মাক্ষালন প্রয়োগ করে পুন্রার স্নেহন্বেদ 

এবং বিরেচন করাবে, তাহার পর 

ত'ক্ষ বধ প্রয়োগ কবে বিরেচন করাবে। 

দোষ উপযুক্তরূপে নিঃম্যত না হলে এবং 

সংশোধন ওঁষধ ছুষ্ঠ ভাবে কোষ্ঠে থাকলে 

বিরেচনের উত্তেজনার জন্য ওষধধ--জল পান 

করাবে এবং হাত গরম করে পার্খদেশে ও 

উদবে স্বেদ দিবে। এবপ করলে দোষ নির্গত 

হয়। বহু দোষযুক্ত ব্যক্তির অল্প বিরেচন 

প্রয়োগে শরীরে মগ্ডলাঁকার চিহ্ছের উৎপত্তি 

হয়। এরূপ অবস্থায় আস্কাপন প্রয়োগ করে 

পুনবায় স্লেহপান এবং তীক্ষ ওষধ প্রয়োগ 

ক'রে বিরেচন করাতে দোষ উপযুক্ত রূপে 

নিঃল্যত না হলে এবং সংশোধন ওষধ দুষ্ট ভাবে 

কোষ্ঠে থাকলে বিরেচনের উত্তেজনার জন্য 

উঞ্ণজল পান করাবে এবং হাত গরম ক”রে 

পার্খদেশে ও উদ্রে ম্বেদে দিবে। এরূপ 

করলে দোষ নির্গত হয়। বছ দৌষযুক্ত 
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ব্যক্তির অল্প বিরেচন হ'য়ে যদি ওঁষধ জীর্ণ হয়ে 
যায়, তাহলে দিবসের শেষভাগে রোগীর 

বলের প্রতি লক্ষ্য রেখে পুনরায় ওষধ প্রয়োগ 

ক'রবে। ইহাতেও যদি দোষের নিবৃত্ভি না 

হয়, তাহলে দশ দিন পরে ন্েহ ও স্বেদ 

প্রয়োগ ক'রে পুনরায় বিরেচন করাবে । রোগী 

ছর্ব্বল ও যাহার সহজে বিরেচন হয় না সেরূপ 

স্থলে আস্থাপন প্রয়োগ ক'রে, পুনরায় অেহপান 

করিয়ে বিরেচন ক'রাবে। 

এইবার অতিষোগের বিষয় বলছি, অতিশয় 

নেহ ও স্বেদ প্রয়োগের পর অথবা অত্যন্ত 

মুহুকোষ্ঠ ব্যক্তিকে অধিক মাত্রায় বা তাক্ষ 
ওষধ প্রয়োগ ক'রলে অতিষোগ হয়, বমনের 

অতিষোগ ঘটে, অত্যন্ত পিত্ত নিঃসরণ, বল ক্ষয় 

এবং অত্যন্ত বাধুর প্রকোপ হয়। এরূপ 

অবস্থায় শরীরে ঘ্বত নর্দন করে শীতল জলে 

অবগাহন রুরাবে এবং শর্করা ও চিনি মিশ্রিত 

হিতকর লেহ পথ্য দিবে। বিরেচনের অতি- 
যোগ হ'লে অত্যন্ত কফনিঃস্যত হয় ও শেষে 

রক্ত ভেদ হয়ঃ বলের হানি ঘটে এবং বায়ু 

অত্যন্ত কুপিত হয়। এরূপ অবস্থায় রোগীকে 

অত্যন্ত শীতল জলে অবগাহন করাবে বা 

রোগীর শরীরে শীতল জল সেচন করবে এবং 

শীতল চেলুনি জল মধু মিশ্রিত করে পান 
করিয়ে বমন করাবে । অনন্তর পিচ্ছাবস্তি 

প্রয়োগ করে হুগ্ধ ঘ্বৃত দ্বারা অন্গবাসন ঃগ্রয়োগ 

করবে। চেলুনি জল সহ প্রিরন্ু প্রভৃতি 
ওধধ পান করতে দেবে এবং ছুপ্ধ বা মাংস 

রম পথ্য দেবে। 
ডাক্তার। আচ্ছা অতিযোগে কি সমন্ত 

গুলোই কগ্রতে হবে। যদি প্লীতল 
জল সেবন করলে আর বমন করালে অতি- 

যোগের লক্ষণ দুর হয়, তাহলেও কি 

আয়ুর্বেদ-_ শ্রাবণ, ১৩২৬। ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্য। 

অন্ুবাঁসন পিচ্ছাবস্তি প্রভৃতি প্রয়োগ করতে 
হবে? 

কবিষ্টজ। না, তা হ'বে কেন। রোগ 

থাকলেই ওষুদ দিতে হয়, রোগ না৷ থাকলে 
ওষুদ দেবার আবশ্তক ১ তবে ততক্ষণ ক্রমশঃ 

এঁ সকল ক্রিয়া করতে হবে। 

ডাঃ। ভাল আর একথ! কথা,-_পূর্বে 

বল! হয়েছে ষে, বিরেচনের সাত দিন পরে 

বস্তিক্রিয়া করতে হয়, এস্থলেও কি তাই 

করতে হবে? আর যোগবস্তি যেরূপ আটটা 

প্রয়োগ করবার নিয়ম, সেইরূপ করতে 

হবে ? 

ক। তাও কি কখন হয়? রোগী 

অতিরিত্ত বিরেচনের ফলে মারা যেতে 

বসেছে সে স্থলে কি অপেক্ষা করা চলে? আর 

এরূপ অবস্থায় দুর্বল রোগীর পক্ষে__ছুই 
একটা বস্তি--তাও কম মাত্রায় প্রয়োগ করতে 

হয়। নইলে রোগী সহা করতে পারবে কেন? 

পিচ্ছাবস্তি দিলে যদি উপসর্গ নষ্ট হয়, তবে 

ছটা দেবার আবশ্তক নেই। 
ডাঃ। আচ্ছা বুঝেছি, এইবার অন্ত কথ! 

বলুন। 

ক। বমনের অতিষোগ হেতু যদি থু'খুর 

সঙ্গে রক্ত উঠে বা রক্ত বমি হয়, জিহ্বা 

নির্ধত হয়ে পড়ে বা ভিতরে প্রবেশ করে, 

চক্ষু বহির্গত হয়, চোয়াল ধরে যায়, 

পিপাসা, হিক্কা, জর ও সংজ্ঞানাশচ্হয়, তবে 

জীবদান ব্যাপদ বুলে। এই অবস্থায় রোগীকে 

ছাঁগলের রক্ত, রক্ত চন্দন, বেণাঁর মূল, রসাঞ্জন 

ও খৈ--চিনি ও জলে গুলে পান কণ্রাতে হয় । 

সার রক্তপিত্ের বিধান অনুসারে চিকিৎস! 
করতে হয়। . হুপ্ধ ও জাঙ্গল মাংসের রস 

পথ্য দিতে হয়। 



৩য় বর্ধ, ১১শ সংখ্যা ] 

জিহ্বা অত্যন্ত নির্ন্ত হয়ে পড়লে_-শুঠ, 

পিপুল, মরিচ ও সৈম্ধব লবণের চূর্ণ দ্বার! 

ঘর্ষণ করে কিম্বা তিলও কিসমিস বাট! 

মাথিয়ে মর্দন ক'রে ভিতরে প্রবিষ্ট করিয়ে 

দেবে। আর জিহবা ভিতরে প্রবিঞ হয়ে 

গেলে তাহার সন্মুথে লোভজনক অস্দ্রব্য 

আন্বাদান করাবে। ইহাতে জিহ্বা লাল।শ্রাব 
হেতু মু হয়ে স্বস্থানে অবস্থিত হয়। চক্ষু 

বহির্গত হয়ে পড়লে ঘ্বৃত মাখিয়ে শীতল ক'রে 

যথাস্থানে প্রবিষ্ট করাবে । চোয়াল ধরে গেলে 

বাতশ্েম্সানাশক ননস্য এবং হ্বেদ প্রয়োগ 

কববে। তৃষ্ণা প্রভৃতি উপদ্রবে ভূষ্গাধি 

প্রশমক প্রক্রিয়া কববে। রোগী সংজ্ঞাহীন 

হলে বাশী, বীণা! ও সঙ্গীত ধ্বনি শ্রবণ 

করাবে। 

ডাঃ। এটা কি রকম হল কবিরাজ 

মশায় ? বোগী অজ্ঞান হলে গান শোনে কে? 

ক। বিশেষ অন্তায় কিছু হয় নি। 

এতে। আর সন্গ্যাস বোগের অচৈতন্ঠ হওয়া 

নয়, যে উত্তপ্ত লৌহশলাক1] দ্বার দ্ধ 
করবার বিধান থাকবে । এতে অতিরিক্ত 

বমন হয়ে রোগী এবং রোগীব ইন্দ্রিয় 

শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে। এবপ স্থলে 

সঙ্গীতাদির ধ্বনি দ্বারা চেতনার উদ্বোধন 

হয়। এই মনে করুন-_ঘুমের সময়েও মানুষের 
জ্ঞান থাকে, গীতবাদাধবনি দ্বারা কি 

নিপ্রিতের চেঙনাব উদ্বোধন হয় না? . 

ডাঃ। কারও কারও অন্গে হয়, কারও 

কারও ঢাক বাজাতে হয়। 

ক। এও সেই রকম। এ স্থলে অন্নে 

হয় বলে বীণাঁবেণুর ধ্বনিতেই চলে, আবার 

বিশেষ অচৈতন্ত হলে শাঞ্কে চাক বাজাবাবও 

উপদেশ আছে। 

পঞ্চকন্ম ব্যাপদ । ৪১০ 

ডাঃ। তাইত অচৈতন্ত হওয়ার যেমন 

নানা রকম আছে, তার জন্ত প্রক্রিয়াও নানা 

রকম দেখছি। বেশ স্পষ্ট প্লারণা করতে 

পারছিনে, কিন্তু মনে হয়-_-এর ভিতর অবশ্ই 
কিছু সত্য আছে। 

ক। সত্য না থাকলে ত্রিকালদর্শী 

মহাপুরুষের কি কতকগুলো প্রলাপ বকে 

গিয়াছেন মনে করেন ? 

ডাঃ। তা মনে ক'রলেকি আর এত 

যত্ব ফরে শুনতাম? 

ক। ভগবান অপনার মঙ্গল করুন, 

শুনে বড় সুখী হলাম। কিন্ত আজ কাল 

অনেকেই নিজে যা বোঝেন না--সেটা কিছুই 
নয় বলে মনে করেন। আমাদের এই ক্ষুত্র 

বুদ্ধি নিয়ে অনন্তরহস্তজগতের কতটুকু বহস্ত 

আমর! বুঝতে পারি? প্রকৃতি সন্ধদ্ধীয বা 
বোগ সম্বন্ধীয় একট! তুচ্ছ বিষয় মীমাংসা 

করবার জন্তেও কত সুধী ব্যক্তি জীবন পাত 

করেও জানতে পারেন নি। আর আমব! 

আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি নিয়ে এক মুহূর্তে সকল 

বিষয়ের মীমাংসা করে ফেলি--ইহাই আশ্চর্য্য । 

ডাঃ। খুব সত্য কথা। এখন আপনি 

তাবপর বিরেচনের অতিযোগের কথা বলুন। 

ভাল একটা কথা জিজ্ঞাসা কবি__আপনি 
পূর্বেও-ত অযোগ অতিযোগের কথা 

বলেছিলেন। সেও ত শাস্ত্রের কথা, তবে 

শাস্ত্রে আবার পৃথক ভাবে অযোগ অতিযোগের 

কথা বলা হয়েছে কেন ? 

ক। সেটাহ"ণ সামান্ত অষোগ অতিযোগ, 

আর এ হচ্ছে বিপত্তি জনক অযোগ 

অতিষোগ। তবে ব্যাপদেব ছু” একটা কথাও 

পূর্ব্বে বলা গেছে সমগ্র ব্যাপদ আপনাকে 

শোনান ঘটেনি। 



৪২৩ 

ডাঃ। আচ্ছা বলুন এখন। 

ক। বিরেচনের অতিযোগ হ'লে মধুর 

পুচ্ছের হ্যায় াকচিক্য শালী জলবৎ ভেদ হয় 

পরে মাংসধোয়া জলের ন্যায় ভেদ হয়, পরে 

জীবশোণিত নির্গত হয়, মলদ্বার নির্গত হয়ে 

পড়ে, কম্প এবং বমনের অতিযোগের কথিত 

উপদ্রব সকল উপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থায় 

রক্তপিন্ত এবং রক্তাতিসারের বিধান অনুসারে 

চিকিৎসা করতে হয়। মলছার নির্গত হয়ে 

পড়লে তা'তে দ্বৃতাদি ন্েেহ পদার্থ মাথিয়ে 

স্বেদ দিয়ে ভিতরে প্রবিষ্ট কর'বে অথবা ক্ষুদ্র 

রোগের চিকিৎসায় গুদভ্রংশের (হাবিশ ) 

যেরূপ চিকিৎসার কথা৷ বলা হ'য়েছে সেইরূপ 
চিকিৎসা করবে । কম্প হ'লে বাতবাধিতে 

কম্পের যেরূপ চিকিৎসার কথা বা হয়েছে, 

সেই রূপ চিকিৎসা কববে। 

ডাঃ। এই যে সব অমুক বোগের মত 
চিকিৎসা ক'রবে বলে বরাত দেওয়া হয়েছে, 

এগুলো কি সুবিধা জনক ? 

ক। সুবিধাজনক বৈকি! নইলে এক 

প্রকার চিকিৎসার কথা অনেক জাঘগায় 

ব'লতে হয়, আর তা”তে গ্রন্থের কলেবর বুদ্ধি 

ছাড়া কোন লাভ নাই। 

ডাঃ। কিন্তু চিকিৎসকের পক্ষে সুবিধা হয়। 

ক। চিকিৎসকের পক্ষে সুবিধা হয়-_ 

এ কথাঁও বলা যায় না। কারণ সময়ে 

দরকার হলেও যদি সর্বদ1 পুথি খুলে চিকিৎস! 

ক'রতে হয়, তবেতাকে চিকিৎসক নামে 

অভিহিত করা যাঁর না। চিকিৎসা শুধু 

পু'থিগত বিদ্যা নয়। রী 

ডাঃ। আচ্ছা আপনি তারপর বলুন । 

ক। জিহবা নির্গত হম পড়ণে পুর্বে 

যেদন বল! হয়েছে সেইরূপ চিকিৎসা করতে 

তি 

ঙ 

আয়ুর্বেবদ-_শ্রাবণ, ১৩২৬। [ ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

হয়। জীবশোণিত অতিরিক্ত পরিমাণে নির্গত 
হয়ে থাকলে গান্তারী ফল, কুল, দুর্ববা ও বেণার 
মূল,--এই সকল দ্রব্যের সঙ্গে ছুগ্ধ পাক করে 
শীতল হ'লে তার সঙ্গে ঘ্বত ও ম্োতাঞ্জন, 

(স্থবমা বিশেষ ) মিশিয়ে আসম্থাপন প্রয়োগ 

করবে । স্যগ্রোধাদিগণের ( বট প্রভৃতি কতক 

গুলি বৃক্ষের ছালের) কাথ, ছুগ্ধঃ ইক্ষুরস; দ্বৃত ও 

রক্ত (ছাগাদির ) একত্র মিশ্রিত করে বস্তি 

প্রয়োগ করবে। মুখ দিয়ে রক্ত নির্গত হ'লে 

রক্তপিত্ত ও রক্তাতিসারের স্তায় চিকিৎসা 

ক'রবে। 

মলদ্বার দিয়ে যে রক্ত নির্গত হয়, সেটা 

জীব রক্ত কি রক্তপিত্তের রক্ত তাহ! পরীক্ষার 

জন্য নেই রক্ত তুল! বা বন্ত্রে ঘৃত রাখিয়ে উঃ 
জলে ধৌত ক”্রলে যদি দাগ উঠে না যায় 
তবে জীবশোণিত ব'লে জানবে । আর 

সেই রক্ত অন্ন বা ছাতুতে মাথিকে কুকুরকে 

খেতে দিলে, যদি খায়, তবে জীবশোণিত ব'লে 

জানবে। অন্যথায় অর্থাৎ যদি বস্ত্রের দাগ 

উঠে যায় এবং কুকুবে না খায় তবে রক্তপিত্তের 

বক্ত বলে জানবে । 

ডাঃ। জীব শোণিতট। কি? 

ক। পরীরের যে বিশুদ্ধ রক্ত তাই জীব 

শোণিত, আর পিকুদূষিত রক্তকেই এখানে 
রক্তুপিত্তের রক্ত বলা হয়েছে। পিত্ত দূষিত 

রক্ত তিক্তাস্বাদ ঝলে কুকুরে খায় না। আর 

বিশুদ্ধ রক্ত তিক্ত নয় বলে খেয়ে থাকে। 

ডা। আমাদের মতে আর্টারীর রক্ত 

বিশুদ্ধ এবং ভেনের রক্ত দূযিত। তা হলে 

কি এখানে আর্টনরিয়েল ব্লড আর ভেনস 

ব্লডের কথা বলা হইয়াছে । 
ক। তাকি করে বলবো। আর্চারির 

মার ভেনেব রক্কেব কথ! জানি বটে, কিন্ত 



৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্য! 

এট! ঠিক তাই কি না বলতে পারিনে। তবে 
জীবরত্ত নামে বিশুদ্ধ রক্ত আর অন্যটা পিত্ত 

দুষিত রক্ত এটা বোবা যায়। 

ডা। আচ্ছা আঙ্গি একবার পরীক্ষা কবে 

দেখবো । আপনি তাব পৰ বলুন। 

ক। এতক্ষণ অতিযোগের কথা বলা 

হয়েছে, এইবার আখ্মান-ব্যাপদের কথা 

বলব। 

বছ দৌষধুক্ত, কক্ষ বা বাধুকোষ্ঠ (যাহার 

উদরৈ কুপিত বায়ু থাকে ) বাক্তির ভূক্তান্ন 
অবশিষ্ট থাঁকলে অর্থাৎ সম্পূর্ণ জীর্ণ না হলে 

যদি অন্ুষ্ণ এবং অন্নিগ্গ ওষধ প্রয়োগ করা 

যায়, তা হলে উদবাখ্ান, বাষূ মূত্র ও পুরীষের 

অপ্রবৃত্তি (নির্গত না ওযা) আমাশয় স্ফীত 

ওয়! পার্খদেশে ভঙ্গবৎ বেদনা, মলদ্বার ও 

বস্তিতে স্চীবিদ্ধবৎ বেদনা, অন্নে অকচি প্রভৃতি 

লক্ষণ প্রকাশ পেলে আধ্মানব্যাপদ বলা 

যায়। একপ অবস্থায় শম্বেদে দিয়ে আনাহ 

বোগে যে মলভেদক বর্তিব কথা বলা হ”য়েছে, 

সেই বর্তি প্রয়োগ করবে, যাতে অগ্নি বৃদ্ধি হয় 

এরূপ ক্রিয়া করবে এবং প্রয়োগ ক'ববে। 

ক্ষীণ দেহ, মৃতু কোষ্ঠ, রুক্ষ বা মন্দাগ্নি 

বিশিষ্ট বা রুক্ষ ব্যক্তিকে অত্যন্ত তীক্ষ, উষ্ণ, 

অত্যন্ত লবণ রসাত্মক কিম্বা অত্যন্ত রুক্ষ 

ওঁষধ প্রয়োগ ক”রলে-_বাধু, পিভ, দুষিত হয়ে 

পরিকর্তিক!ব্যাপদ উপস্থিত করে। ইহাতে 

মলদ্বাব, নাভি, লিঙ্গ, বস্তি ও মন্তকে কাটাৰ 

মত যন্ত্রণা হয়, বাষু স্তব্ধ হ'য়ে থাকে, এবং 

আহারে অরুচি হয়। এরূপ অবস্থায় যষ্টি 
মধু ও ক্ৃষ্ণতিল বাটা এবং মধু ও" স্বত| 

যুক্ত করে পিচ্ছাবস্তি প্রয়োগ ক'রবে। 
ডা। পিচ্ছাবস্তিটি কি একটু মোটা 

মুটি বলুন না? 

পঞ্চকন্ম ব্যাপদ | ৪২১ 

$ক। শিমুলের বৌটা, শিমুল ফুল, বট; 

যক্ঞ ডুমুর ও অশ্বখের কুঁড়ি প্রভৃতি দ্রব্যছারা 
যে পিচ্ছিল গুণ বিশিষ্ট বস্তি প্রয়োগের গঁষধ 

প্রস্তুত, হয় তাকে পিচ্ছাবস্তি বলে। পিচ্ছা! 

বস্তি প্রয়োগের পর বোগীর শরীরে শীতল 

জল সেচন্ করবে, দ্বৃতমণ্ড ও দুগ্ধের সহিত 
অন্ন সেবন করবে এবং যষ্টিমধু সিদ্ধ তৈল 
দ্বারা অন্ুবাসন প্রযোগ করবে। 

ডা। স্বতমণ্ড কি? অন্নমণ্ডের মত 

জলের সঙ্গে ঘ্বৃত পাক ক'রে প্রস্তুত করতে 

হয় নাকি? | 

ক। ঘ্বতেব উপরের তরল অংশকে 

ঘ্বতমণ্ড বলে। মণ্ড শবে সারেমাতে যে 

সব জিনিষ থাকে তা'ব মাতকে বোঝায় । 

ডা। বুঝেছি। এইবার পরিস্রাব ব্যাপ- 
দের কথা৷ বলুন। 

ক। ক্রুবকোষ্ বা বুদোধধুক্ত ব্যক্তিকে 

মু উষধ প্রয়োগ করলে দোষ সকলকে 

উতক্রিষ্টী (বহির্মনোনুখ ) করে কিন্ত 

সম্পূর্ণৰপে নির্গত করতে পারে না। সেই 
সকল দোষ পরিআ্রাব জন্মায় অর্থাৎ ক্রমাগত 

অগ্ল অন্ন কবে নির্গত হ'তে থাকে এবং 

হূর্বলতা, উদ্রের স্তব্ধতা, অকচি, ও অঙ্গেব 

অবমন্নত! জন্মায়। বেদনার সহিত পিত্ত ও 

শ্লেম্মা। কবীর মল ক'রে নির্গত হ'তে থাকে। 

ইহাকেই পরিআ্রীব ব্যাপদ বলে। এরূপ ঘটলে 

আস্থাপন প্রয়োগ কণরবে। তাতে দোষের 

উপশম হৃ*লে বোগীকে পুনরাস্স শ্নেহ প্রয়োগ 

করে সংশোধন ক'রবে। 

রোগীকে অত্যন্ত রুক্ষ ব৷ ন্গিগ্ধ ক'রে ওঁষধ 

প্রয়োগ করলে, বেগ উপস্থিত না হ'লে বল 

পূর্বক বেগ দিলে কিংবা! বেগ উপস্থিত হ'লে 

সে বেগ ধাবণ ক'বলে গ্রবাহিকা ব্যাপদ 



৪২২ আয়ুর্বেদ-_- শ্রাবণ, 

উৎপন্ন হয়। এতে দাহ ও শুলবৎ যন্ত্রঠার 
সঙ্গে বায়ু সংযুক্ত পিচ্ছিল স্বেতবর্ণ, অথব। 
কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ যুক্ত কফ নির্গত হতে থাকে 

এবং মলত্যাগ কালে রোগীকে অত্যন্ত 

প্রবাহন করতে (কৌথাতে) হয়। এই 

রোগের চিকিৎসা পরিস্রাব ব্যাপদের ন্যায় । 

ডা। প্রবাহিকা মানে যাকে চলতি কথায় 

আমাশয় বলে এবং আমর! ডিসেণ্ী (15560 
& ) বলি--তাইত ? 

ক। হইাতাইবইকি? 
ডা। তাহ'লে বাংলা করে বলুন যে, 

জোলাপ দিলে কখন কখন আমাশয় হ'তে 

পারে, আর তার চিকিৎস। এই বকম। 

ক। বাংলা করে বণিনি, তবে কি 

স্কৃত ক'রে বলিছি নাকি? তবে আমাশা 

[ ৩য় বৰ, ১১শ সংখ্যা । ১৩২৬। 

না ব'লে প্রবাহিক! বলেছি। তা” আমাশয় 
রোগ নয় একটা যন্ত্র, যাকে আপনারা ষ্টমাক 
বলে থাকেন। 

ডা। আচ্ছা তা* হক এখন তার পর কি 

বলুন। 

ক। তারপর হদয়োপসরণ। অজ্ঞতা 

বশতঃ বমন বা ৰিরেচনের বেগ ধারণ কস্রলে 

দোষ সকল হৃদয়ে উপসরণ অর্থাৎ গমন করে। 

প্রধান মর্ম হৃদয় সন্তগু হলে অত্যন্ত বেদনা 

হয়, রোগী দাত কিড়মিড় করে, চক্ষু উদ্ধগত 

হয় জিহবা দংশন করে, অবসন্ন হয়, এবং 

অচৈতন্য হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় রোগীকে 

শ্নেহাভ্যঙ্গ করে ওধান্য স্বেদ দিয়ে য্টিমধুর 

সহিত সিদ্ধ তৈলের অন্বাসন দিতে হয় এবং 

তীক্ষ শিরোবিরেচন প্রয়োগ করতে হয়। 

(ক্রমশঃ) 

শিশুর খান্য। 

মাতৃছুগ্ধ শিশুর সম্পূর্ণ পোষণের পক্ষে | ওজনের অন্ধুপাতে এ ছুই জাতীয় পদার্থের 

নিতান্ত আবশ্ঠক। একশত ভাগ মাতৃ হগ্ধে 

মোঁটামুটী বলিতে গেলে ৮৯ ভাগন্ীঈল, ৪ 

ভাগ নাইট্রোজেন ঘটিত বস্ত, ৩ ভাগ লহ, 
৩ ভাগ চিনি এবং এক ভাগের & অংশ ধাতব 

বন্ত আছে। 
বয়োরদ্ধিসহকারে শিশুর থাগ্যের আবশ্ত- 

কীয় উপাদানেরও মহৎ পরিবর্তন অবস্থীস্তাবী। 
প্রাণ্তবয়স্কের শরীরের ওজনের অন্থপাতে যত 
স্নেহ ও শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের আবশ্তক 

একটী দশমাসের শিশুর পক্ষে তাহার শরী'রর 

তদ্পেক্ষা তিনগুণ অধিক আবশ্তকতা দৃষ্ট হয়। 
প্রাপ্ত-বয়স্কের আরুতির সহিত শিশুর আকুতি 

তুলনায় শিশুর পক্ষে যে পরিমাণ খাগ্েব 

আবশ্তকতা প্রতিপন্ন হয়, বস্ততঃ তদপেক্ষা 

অধিক পরিমাণ খাস্ত শিশুর জন্য আবশ্তক। 

শিশুর পরিবর্ধন অতিদ্রুত নির্বাহ হইতে 

থাকে--শরীরের অস্থি, মাংসাদি ধাতু গঠিত 
হইতে থাকে এবং শ্বাস প্রশ্বাস ভ্রুত 

নির্বাহ হয়, সুতরাং খাগ্াধিকোব আবশ্তকতা 
হর়। 



গুয় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা ] 

বয়োবৃদ্ধির সহিত এই অবস্থার পরিবর্তন 

ঘটে, অতএব ভিন্তপ্পপ থাগ্ের আবশ্তুক হয়। 

শিশুর মত একজন যুবা কদাপি কেবল ছ্ধ 

মাত্র পান করিয়। থাকিতে পারে না। কেবল 

দুগ্ধ মাত্র পান করি বাঁচিতে হইলে একজন 

যুবককে ৪ সেরেরও অধিক দুগ্ধ পান করিতে 

হয়; কিন্তইহাতে আহারে স্নেহের ভাগ অত্য- 

ধিক হইয়া! পড়ে। প্রতি মুহর্তে আগাদের শরীর 

ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে । শরীরোপাদনের এই ক্ষয় 

পুরণ ও শরীর-গঠন এবং শরীরের উত্তাপ রক্ষা 

এই দ্বিবিধ কার্ধ্য যে আহারের দ্বার! নির্বাহ 

হয় তাহাই শরীর রক্ষার উপযোগী আহার । 

প্রোটিড় জাতীয় পদার্থ, জল এবং বিবিধ ধাতব 
পদার্থের দ্বারা প্রথম প্রকারের কার্ধ্য এবং 

নাইট্রোজেন্ ঘটিত এবং নাইট্রোছন বর্জিত 
খাগ্ের দ্বারা দ্বিতীয় প্রকারের কার্ধ্য নির্বাহ 

হইয়। থাকে । যে থাগ্ভে এই সকল অত্যাবস্তুক 

পদার্থের কোন একটা নাই, কিছুকাল যদি 
সেইরূপ আহার কোন প্রাণী গ্রহণ করে, তাহা 

হইলেতাহার শরীর এতদূর ভগ্ন হুইয়৷ পড়িবে 
যে, পরে তাহাকে গুণকারী আহার প্রদান 

করিয়াও তাহার প্রাণরক্ষা করা কঠিন হইয়া 
থাকে । শিশুর পক্ষেও এইরূপ--যদ্বি কোন 

শিশুকে ভেজাল ছুধ দেওয়া! হয়, কি্।৷ দুগ্ধ 

হইতে গ্রস্তত এমন কোন খাদক আহার করিতে 
দেওয়! যায়, যাহাতে শিশুর শরীর রক্ষার জন্ত 

ষে বস্তর প্রয়োজন তাহা হয় অতি-মাত্রায় 

নচেৎ অতি অন্ন মাত্রায় আছে, তাহ! হইলে 

নিশ্চয়ই শিশুর স্বাস্থ্য-হানি হইবে। 
সমস্ত-প্রাণি-হুপ্ধেই শিশুর শবীর রক্ষার 

আবশ্তক উপাদান বিদ্কমান থাকিলেও এ সকল 

উপাদানের পরিমাণের অবশ্ঠই পার্থক্য আছে। 

ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, 

শিশুর খাগ্ঠ। ৪8২৩ 

মনুষ্য, গো, মহিষ, ছাগ, প্রভৃতি প্রত্যেক 

প্রাণীর শাবকেরা সকলেই ছৃপ্ধ পান করিলেও 

প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন উপাদান সমন্বিত বস্তু 

ভোজন করিতেছে । অতএব ইহ! প্রমাণ 

করিতে কিছুমাত্র বিবাদ করিতে হয় না যে, 

নরশিশুর পক্ষে গো বা! ছাগ হপ্ধ কদাচই-. 

যথার্থ উপযোগী খান নহে। গো ছুগ্ের 

সহিত নারীদুদ্ধের তুলনা কবিলে দেখা যায় 
নারীহপ্ধ অপেক্ষা গোছুদ্ধে জল কম কিন্তু 
কঠিন বস্ত (3০114) অত্যধিক মাত্রায় আছে 

স্নেহ) লবণ পদার্থ ও নাইট্রোজেন ঘটত 
পদার্থ গোছুদ্ধে অধিক, কিন্তু শর্কর! অল্প । 

গোহুপ্ধ কিরূপে নারীছুগ্ধের 
সদৃশ হয় ?-_-গোছপ্ধে জল মিশাইলে 

উহার এলবুমেন ও লবণ ঘটিত পদার্থ নারী- 

ছুপ্ধের তুল্য হয় বটে কিন্তু শর্করার পরিমাণ 
আরও কমিয় যায় এবং মেদের ভাঁগও 

অন্নতর হইয়া থাকে। অতএব যদি গো 

জল মিশাইয়া! তাহাকে নারীছপ্ধের সদৃশী- 

করণের প্রণালীই আমুরা! অবলম্বন করি, তাহ 
হইলে উহাতে শর্করা ও স্নেহ মিশ্রিত করিলেই 
আমাদের উদ্দেস্-সিদ্ধি হইতে পারে। কত 
পরিমাণ শর্করা ও স্নেহ মিলাইতে হইবে এ 

বিষয়ে বৈজ্ঞান্িকগণ বহু তর্ক বিতর্ক করিয়া- 

ছেন। কিন্তু পরে আমর! যে তালিক। দিব 
তদনুসারে কাধ্য করিলেই গোছুপ্ধ কার্য্যো- 

পযোগিতায় নারী ছুগ্ধের সদৃশ হইবে। 

কিন্ত আরও কতকগুলি বিষয়ে সমত। উৎ- 

পাদন করিতে না পারিলে গে! ছুগ্ধ ঠিক নারী- 
দুগ্ধের তুল্য হইবে না। কোন্ কোন্ বিষয়ে 

সমতা সম্পাদন আবশ্তক? প্রথমতঃ নারী 
ছুপ্ধের প্রতিক্রিয়া ক্ষারধর্মী ( 4191106 ) 

কিন্ত গোছুগ্ধ অন্নধন্্ী (4910 )। নারীহুগ্ধ 



৪২৪ 

জীবাণু বর্জিত, গোছুগ্ধ জীবাণু পুর্ণ ; গোছগ্ধ 

শিশুর পাকস্থালীতে গিয়া হুজ্জীর মোটা 

মোটা জমাট পদার্থে পরিণত হয়, পক্ষান্তরে 

নারীছুদ্ধ সহজে জীর্ণ হইবার- উপধুক্ত দধিবৎ 
পদার্থে পরিণত হইয়া থাকে । 

এক্ষণে বুঝিতে পারাগেল যে গোরুর দুধকে 

নারী ছুদ্ধেব তুল্য গুণাম্বিত করিতে হইলে 

নিয়লিখিত উপায় অবলম্বন করিতে হুইবে-_ 
(১) পাংলা করিতে হইবে । 

(২) শর্করা এবং শ্নেহ যোগ করিতে 

হইবে। 

(৩) বড় বড় জমাট বাধা পদার্থে যাহাতে 

পরিণত হইতে নাপারে এতদর্থে কোন 
পদার্থের সংযোগ করিতে হইবে। । 

(৪) ক্ষার গুণান্বিত করিতে হইবে। 

(৫) জীবাণু বচ্জিত করিতে হইবে। 

“চার” চামচের ৪ চামচ গোছ্গ্ধ লইয়া 

তাহাতে নিয়লিথিত দ্রব্যগুণি মিশাইলে উপরি- 
লিখিত মত সংস্কার সাধিত হইবে-- 

দুগ্ধ চার চামচের ৪ চামচ 

জল *+ টা ৭ ), 

চুণেব জল :.. 0 
সোডা সাইট্রেট ২ গ্রেণ অর্থাৎ ১ রতি 

দগ্চজ(ত.শর্করা ১০ গ্রেণ অর্থাৎ ৫ রতি 
ক্রীম?” (0792)) ১৩ বিন্দু। 

উপরি লিখিত কোন্ বস্তর দ্বারা কি 

উদ্দেশ্ত সাধিত হয় জনা উচিত।' চুণের জল 
যোগ করার ১, ৩, ৪, উদ্দোশ্ঠ পিদ্ধ হয় বটে-_ 

কিন্ত ইহাতে মলবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বা 
দীর্ঘকাল ব্যবহার করিতে করিতে অতিসার 

জন্সিতে পারে। এই দোষ দূরীকরণার্থ পাতলা 
বালির জল, অনেকে চুণের জলের পরিবর্তে 
পছন্দ করেন। বাঁপির জলে ১১৬, উদ্দেশ 

' আযুর্বেব্দ- শ্রাবণ, ১৩২৬। [ ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

সাধিত হয়। সৌঙা সাইট্রেট যোগ করিপে* 

হুপ্ধেব ক্ষারত্ব সাধিত হইয়া থাকে । ক্রীম” 

(০121১) কর্তৃক অতিরিক স্নেহ সংযোজিত 
হইন্সা থাকে । 

“ক্রীম” (46৮7) ) কাঁজার হইতে ভাল 

ক্রীম সংগ্রহ করা ছুফর, অতএব বাড়ীতে 

প্রস্তুত করাই ভাল। সাধারণতঃ লোকে 

ক্রী্কে ছুদ্ধ হইতে পৃথক্ বস্ত বলিন্না জানে, 

কিন্ত বস্ততঃ “ক্রীম” অধিকতর-ন্নেহ সমন্বিত ছ্ধ 

ভিন্ন আর কিছুই নহে । ভাল ছুদ্ধ হইতেই 

ভাল “ব্রীম” পাওয়া যার়। ভালছুগ্ধ হইতে 

প্ত্রীম* উঠাইবার পুব্বে--যত অধিকক্ষণ সেই 

হপ্ধকে স্থিরভাবে রাখা হয়, ক্রীম ততই অধিক 

পাওয়া যান । উত্তম দুগ্ধ ১২ ঘণ্টা রাখিয়া 

ক্রীম উঠাহুলে সেই ক্রীমে শতকরা ১৬ ভাগ 

স্নেহ থাকে । ছুদ্ধ যত অরক্ষণ রাখিয়া ক্রীম 

উঠান হইবে-_-তাহাতে ততই অল্প মাত্রার 

ক্রাম পাওয়া যাইবে । শিশুর জন্য যেক্রীম 

উপযোগী তাহাতে, শত করা ১০১২ ভাগ 

স্নেহ থাকিলেই যথেষ্ট । ছুগ্ধ হইতে ক্রীম 

পাইবার সহজ উপার-- 

এক পাইট দুধ ধরে এমন একটা গোল 
লম্বা! টানেব পাত্র প্রস্তুত করাইবে, ইহার 

তলদেশ সমতল না হইয়া কিছু গড়ানে 

ভাবের হইরে। একটা ঢাকনি আর নীচের 

দিকে পাশে একটা ছোট নন থাকিবে । এই 
পাত্রের ভিতর দিকে সমান চারিভাগে বিভক্ত 

করিয়া ৪টি চিহ্ন থাকিবে। ছোট নলটার 

মুখে হইতে ছুই ইঞ্চ লম্বা একটী রবারের 

নল থাকিবে, রবারের নলের মুখ একটা 

দসেফ টিপিন্” দিয়। বন্ধ থাকিবে। 
বিশুদ্ধ দুগ্ধ ছাঁকিয়! এ টিনের পাত্রে রাখিয়া 

ঢাঁকনী বন্ধ করিয়া পাত্রটীকে শীতল স্থানে 



ওয় বর্ষ, ১১শ নংখ্য! ] 

বা গ্রীক্মকালে বরফের স্বাক্সের ভিতর রাখিয়া 

৫ ঘণ্টাকাল অপেক্ষা করিবে। পরে রবারের 

নলেব মুখ খুলিয়া দিলে ছুধ বাঁহির হইতে 
থাকিবে। টানের পাত্রে পূর্বে যে সমভাঁগে 
চারিটা চিহ্ন দেওয়া হট্যাছে, ছুপ্ধ নির্গত হইতে 

হইতে যখন তিনটা চিহ্ন অতিক্রম করিয়া 

চতুর্থ চিহ্কে উপর আসিবে অর্থাৎ যখন ছুপ্ধের 
$ অংশ পাত্রে থাকিবে, তখন আর ছুধ বাহির 

হইতে দিবে নাঁ_-নল বন্ধকবিবে। এই +$ 
অংশ যাহা থাকিবে তাহা সমস্তই ক্রীম। 

এই ক্রীম শিশুব পানীয় হুদ্ধে মিশাইবার জন্ত 

বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে শত করা ১০ ভাগ 

স্নেহ আছে। 

বালির জল প্রস্তত প্রণালী--চাব চাঁমচের 

ছুই চাঁমচ পার্ল বার্ধি লইয়া পবিষ্কার এনা- 
মেলেব বা পিতলেব পাত্রে বাখিয়া কিছু জল 

দিয়া জোর জালে আন্বাজ ৫ মিনিট কাঁল 

ফুটাইয়া জল ফেলিয়া দিয়া আবাব এক পাঁইট 
অর্থাৎ ৩০ তোলা পরিস্রত জল উহাতে 

ঢালিয়া ধীবে ধীবে ফুটাইবে ২০ তোলা 

আন্দাজ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইবে এবং 

উপাদান নাবীদুগ্ধ 

কেঞজিন্ ... মা 

|] উজ এল্বুমিন | ১৪ 1" 

স্নেহ ৩.৫ 

শর্করা ৭.০ 

ধাতব পদার্থ ০*২ 

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাম যে গর্দাভেব 

দুগ্ধ গুণে প্রায় নারী হুগ্ধের তুল্য বস্তৃতঃ ইহা. 

শ্রাবণ-”৪ 

শিশুর খ|গ্য। ৪৫ 

মস্লিনের মত পাতলা একখণ্ড কাপড় ফুটন্ত 

জলে ভিজাইরা নিউ.ড়াইয়া লইক্স! এ কাপড় 

দ্বাবা ছাঁকিবে। ৰ 

বালিব জল প্রস্ততের অন্ত প্রণালী-- 
চাব চামচেব ছুই চাঁমচ যব লইয়া কুটিয়া 

একটা পাত্রে রাখিযা এক পাইট ফুটন্ত জল 

উন্াতে ঢালিষ! নাড়িতে থাক, পৰে আগুণেব 

নিকটে এই পাত্রটী এক ঘণ্ট! রাখিয়া! মধ্যে 

মধ্যে নাঁড়িতে হইবে-পরে মস্লিনের মত 

পাতলা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া এক চিম্টা 

লবণ মিশাইয়া লইবে। বালিব জল প্রতিদিন 

নুতন প্রস্তুত কবিতে হইবে। বাসি বাণিব জল 

কদাচ শিশুকে পাঁন কবিতে দিবে নাঁঁ- 

গ্রীষ্মকালে প্রয়োজন হইলে দৈনিক ছুইবাব ও 

বালিব জল প্রস্তুত কবিবে। 

চুলের জল (10710192601) ডাঁক্তাবী 

ওষধেব দোকানে পাওয়া যায়, তাহাই ব্যবহাঁব 
করিতে হইবে। 

এক্ষণে আমবা নাবী হুগ্ধেব সহিত অন্ঠান্তয 

গৃহপালিত প্রাণীর ছুদ্ধের তুলনা কবিব। 

গোছুগ্ধ গা্দভদুগ্ধী ূ ছাগছগ্ধ 

২) *১০০ | ।** ৩৪ ূ 

৪*০ ৮ ৩০৭ 

০-৭৫ | 

৩.৫ 

৪.০ 

সম্পূর্ণ ভীস্তি। গর্দভীব ছুগ্ধে অধিক পবি- 

মাণে জল এবং ইহাঁতে মাঁথম ও ছানার ভাগ 



৪২৬ 

কম আছে। শর্করা এবং লবণ অধিক মাত্রায় 

বিগ্তমান। গর্দভীর ছুদ্ধ সহজে পরিপাক পাক্ক 

বলিয়া সে নকল শিশু গো ছুগ্ধ পরিপাক করিতে 

পারে না তাহাদের পক্ষে গর্দভীর হুপ্ধ বিশেষ 
উপযোগী । কিন্তু দোষ এই যে, ইহাতে অধিক 

মাত্রায় লবণ থাকায় অনেক সময় শিশুর 

উদরাময় হইয়া থাফে। ইহার বিরেচন শক্তি 

আছে বলিয়া যে সকল শিশুর বকৎ দোষ ও 

কোষ্ঠ বন্ধতা আছে তাহাদের পক্ষে উপ- 

কারী; কিন্তু সুস্থ শিশুর পক্ষে এত বিরেচন 

শক্তি যুক্ত হুগ্ধ তাদৃশ ব্যবস্থের নহে। আরও 

দোষ এই যে, যদি সুস্থ শিশুকে গর্দভীর ছুগ্ধ 

পান করান হয় তাহা হইলে মাখম এবং 

এলবুমিন্ ঘটিত অভাব পুরণ জন্য অপেক্ষাকৃত 

অধিক মাত্রায় ছুপ্ধ পান করাইতে হুইবে 

কিন্ত মাত্রাধিক্যের জন্ত আবার লবণ, শর্করার 

পরিমাণ অত্যধিক হইফ্া পড়িবে । অতএব 

বুঝিতে পারা গেল যে গর্দভের ছুপ্ধ সমস্থ 

শিশুর পক্ষে উপযুক্ত খাঁন নহে। গর্দভীর 

হুগ্ধে ক্রীম সংযুক্ত করিলে উহার অনেক দোষ 
দৃবীভূত হইতে পারে বটে কিন্তু এদেশে ভাল 

ক্রীম সংগ্রহ করা তত সহজ ব্যাপার নহে। 

নারী ছুগ্ধের সহিত তুলনায় গর্দভীর ছুদ্ধের দোষ 

গুণ বিচার করা হইল। এক্ষণে গো ছুগ্ধ সম্বন্ধে 

বক্তব্য এই যে, যদিও গে! হুপ্ধে প্রোটিড এবং 

লবণ অধিক মাত্রাক্ম আছে তথাপি উহা! 

অনেকট! নারী হদ্ধের তুল্য । ছাগ হুগ্ধ সম্বন্ধে 

কথা এই যে, উহাতে ছানা এবং লবণের 

ভাগ অধিক থাকিলেও,যে সকল শিশুর পরি- 

পাক শক্তি বলবতী তাহাদের প্রতিপালনের 

জন্য ছাগ দুগ্ধ ব্যবহার করা যাইতে পারে। 
বলা' বাহুল্য প্রাণীর আহারের উপর তাহার 

দুপ্ধের গুণাগুণ নির করে। এমন কি আমরা 

আয়ুর্বেদ-- শ্রাবণ, ১৩২৬। [ শুয় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

সকলেই জানি যে, গমাতা কোন বিরেচক 
ওষধ সেবন করিলে তাহার হছঞ্ধেও বিরেচন 

গুণ সঞ্ারিত হইয়া! শিশুর অস্ত্রের উপর প্রভাব 

বিস্তার করে। এই জন্য আমুর্ধেদে অতি 

শিশুকে ওষধ পান করানর পরিবর্তে তাহার 

মাতা বা স্তপ্তদাত্রীকে ওষধ পান করানর উপ- 
দেশ দেওয়। হইয়াছে । ছাগ বহুভুক্ প্রাণী 

অতএব ইহাকে যথেচ্ছ বিচরণ পূর্ব্বক যাহা 
তাহা ভোজন করিতে ন! দরিয়া, ষদি বাঁধিয়া 

রাখিয়া নির্দিষ্ট ভোজ্য দান করা যায়, তাহা 

হইলে ছাগলের ছুদ্ধের দর্জরতা (যাহা হজম 
করা শক্ত) সম্বন্ধে যে ধারণা! আছে তাহা 

অমূলক বলিয়া প্রতীত হুইবে। 
বিশুদ্ধ গোছুগ্ধ অতি ঈষৎ অঙ্ত্ররস হইমা 

থাকে-_এই অন্্ত্ব জিহ্বায় অনুভব করা যায় 

না_ কিন্তু যদি এক খণ্ড নীলবর্ণ পলটমাস্ 

কাগজ লইয়া ছুদ্ধে ডুবান যায় তাহা হইলে এ 
নীলবর্ণ কাগজ খণ্ড গোলাপী রঙ ধারণ 

করিবে। যদি লাল হয় তাহা হইলে ছগ্ধে অস্ত্ব 

অধিক পরিমাণে আছে বুঝিতে হইবে । ছুগ্ধ 

অতিরিক্ত অস্নরসান্থিত হইলে বুঝিতে হইবে যে 
উহা! পচিতে আরম্ভ করিয়াছে ; অতএব এরূপ 

ছুপ্ধ পরিহার করা উচিত। যদি গোহঞ্জে 

চা খড়ির গুঁড়া মিশান থাকে তাহা হইলে 

উহা! পলিট্ুমাস” কাগজের বর্ণ পরিবর্তন 

করিতে পারিবে না। যদি রুগ্ণ গোরুর ছধ 
হয় তাহা হইলে উহাতে ছু্ধের স্বাভাবিক 

অম্তবও থাকিবে না--উহা একবারে ক্ষারধর্থী 
(415511)6) হইবে । আবার নারী-হপ্ধ ও 

ক্ষারধন্মী হয় সুতরাং ইহাও--প্লিটুমাস” 
কাগজের বণ লাল করিতে পারে না। এই 
সকল কারণে শিশুর পানীয় গোহদ্ধে পুর্বব 

লিখিত পরিমাণ চুণের জল মিশ্রিত করিয়া 
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সেবন করান তাল। ইহাতে য়ে অস্নত্ব দুর 

হয় তাঁহা লিট্মান” কাগজের দ্বারা পরীক্ষা 
করিলেই প্রতীত হইবে। 

ছুধ কাটিয়া যায় কেন? 
গ্রী্ষকালে জাল দিতে বিলম্ব হইলে খু 

স্বভাবজ উত্তাপের জন্ত কিনব! দৃপ্ধেব পাত্রে বাঁসি 

টক্ ছুধ থাকিলে দুধ কাটিয়া! যায়-_ছান! বাঁধে 

ইহা আমর! সকলেই দেখিয়াছি। কিন্তু অনেক 

সময় দে থা যায় €ুধ বেশ আছে-_কিস্ত জ্বাল 

দিতে আরম্ভ করিলেই কাটিয়া গিয়া ছানা 

বাধে। ইহা দেখিয়। আমর! তখন বিশ্মিত হই 
ব্টে-কিন্ত বিবেচনা কবিয়! দেখিলে বিস্ময়ের 

কোনই কারণ নাই। এ দুধ ইতঃপূর্বেই 

শিশুর খা । ৪8২৭ 

দুগ্ধ তৎকাঁলে কাজে লাগিতে পারে। শিশুর 

বয়ন যদি এক মাসের অল্প হয় তাহা হইলে 
চাব চামচের এক চামচ বিলাতী ঘন দৃগ্ধে 

১২ চামচ অথবা বড় চাঁমচের তিন চামচ জল 

মিশাইয়া এবং অপেক্ষাকৃত বড় শিশুর জন্য চার 

চামচেব ১ চামচ দদ্ধে ৮ চামচ ৰা বড় চামচের 

২ চামচ জল মিশাইয়া পান করাইতে হয়। 

নানা প্রকারে হুগ্ধে জীবাণুর সম্পর্ক ঘটিতে 

পাবে সুতরাং পানের পুর্বে হুগ্ধ বালিতে 

জীবাণু সম্পর্কবর্জিত হয় তাহা অবশ্ঠকরর্ণীয়। 

পানেব পূর্বে ছুগ্ধ আল দিরা পান করিলেই 
এঁ দৌষ দুব কর! যাইতে পারে, কিন্তু কীচা 

দগ্ধ শিশুর পক্ষে যেমন পোষক জাল দেওয়। 

গাঁজিতে আরম্ভ করিয়াছিল তবে যতটুকু | দ্ধ ঠিক সেইরূপ পোষকগুণ বিশিষ্ট নহে। 
“শাকৃটিক এসিড+, সঞ্চিত হইলে বিনা অগ্নির 
উত্তাপ, অগ্রির উত্তাপ প্রধানানন্তর যাহা ঘটিল : 
তাহ। উৎপাদন করিতে পারিত, ততট,কু সঞ্চয় 

হয় নাই; সুতরাং ছুগ্ধ অগ্রিতে চাপাইবামান্ধ 
প্রচুর উত্তাপ পাইয়াই বিবৃত হইয়া যাষ। 

অতএব বুঝিতে হইবে এ দ্বপ্ধ হয়ত কোন 

পচ! দুগ্ধ দূষিত পাত্রে ছিল কিম্বা জাল দিতে 

বিলম্ব হওয়ায় কাঁলধর্খ্বে উহার উদ্রেক 

(91019009610) আরম্ভ হইয়াছিল। এইরূপ 

কাটিয়া যাওয়া হুগ্ধ শিশুকে পান করান নিষেধ। 
শিশুকে লইয়! অল্প দৃবস্থিত স্থানে যাইতে হইলে 
নিয়লিখিত প্রণালীতে ছুধ লইয়া গেলে বিকৃত 

হইবে না। দুধকে ফুটাইয়া উহাতে কিছু 

চিনি মিলাইয়া কিছু গরম, থাকিতে থাকিতে 

অতি উত্তমরূপ পরিষ্কত কোন বোতলে পূর্ণ 
করিয়া (যেন কিছুও ফাক না থাকে) 

তৎক্ষণাৎ ছিপিবন্ধ করিয়া গালা দিয়া 
মোহর করিয়া দিবে। যদি অতি দূর দেশে 

যাইতে হয় তাহা হইণে বিলাতী ঘন টানের 

জাল দেওয়া ছধের জীবাণু নষ্ট হয় বটে কিন্ত 

কাচা ছুধ অপেক্ষা ইহার উপকাধিতা৷ কিঞ্চিৎ 
অন্প। কিন্তু জীবাণুনাশে উহা! ভীষণ ব্যাধি 

এবং এমন কি মৃত্যুর হস্ত হইতে আমাদিগকে 
রক্ষা করে বলিয়া এই অল্প গুণ-হীনতা৷ আমরা 

টিবধিন উপেক্ষা করিব। জাল ন! দ্যা 

ছুধকে জীবাণুদোষ বর্জিত কবিবাঁর জন্ত এক 

প্রকার বিলাতী কল পাওয়া যায়। ইহার নাম 

4২0১1)16৮৪ ৪6০1101৮ মুলা ২৬. টাকা । 

এই কলে ছুধকে ঠিক ফুটান হয় না অথচ 

দুধ কিঞ্িিৎ উষ্ণ হয় মাত্র। ফুটাইলে 9ধেখ যে 

স্বাদ হয়,'এই কলে উষ্ণ কবিলে তাহাও হয় না, 

কিম্বা ফুটাইলে অতান্ত উত্তাপ সংযোগে দুধের 

যে অহিতকর পরিবর্তন জন্মায় তাহাও হইতে 

পারেনা। এই কলে কৃত্রিম উপায়ে যে 

উদ্দেশ্ত সাধিত হয় ধারোফ্ হুগ্ধে স্বভাবতই 

সেই উদ্দেশ্ঠ সাধিত্ত হইয়া থাকে । দৌহন 

নাত্রে হদ্ধের যে উষ্ণতা থাকে সেই উষ্ণতা 

(বিশিষ্ট গদ্ধকে ধারোষ্ণ হুগ্ধ খলে। ধারোফ 
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ছগ্ধের উঞ্চতা আছে কিন্তু এই উষ্ণতা অগ্রি- 

ংযোগ-কৃত নহে বলিয়া ইহাতে পুষ্টিকারিতা 

গুণের অল্পত। নাই এবং উষ্ণ বলিয় জীবাণু- 

দোষ-বর্জিত। আযুর্ধেদে কাচা ছুধের বহু 

অপকারিতার যথেষ্ট উল্লেখ শ্রবং জাল দেওয়া 

ছুধধের উপকারিতা, অপকারিতা দ্ইয়েরই 

উল্লেখ আছে--কিস্ত ধারোষ্-ছুপ্ধের নান! 

গুণের উল্লেখ পূর্বক উহাকে পঘু অর্থাৎ 

সহজ পাচ্য অগ্নিবদ্ধনকারী এবং স্ুধাসম 

বলল হইয়াছে। আধুর্ধেদে ছদ্ধে জীবাণুর 

প্রসঙ্গ না থাকিলেও কাচা দুধ, জাল দেওয়া 

ছুধ এবং ধারোঞ্ দুধের যে গুণ বলা হইয়াছে । 

রহিয়াছে যে তন্বানসন্ধিৎস্্র বিস্মিত না হইয় 

থাকিতে পারিবেন না? 

কোন বয়সের শিশুকে কত পরিমাণ 

চপ্ধ পান করান উচিত ?-_ 
কোন বৈদেশিক গ্রন্থকারের মতে প্রসবের 

প্রথম এক বা ই সপ্তাহকাল শিশু ২৪ ঘণ্টার 

মধ্যে মাতস্তন হইতে তিন ছটাক হইতে 

একপোর়া হগ্ধ পাইয়া থাকে । পরে ভগ্ধ আব 

বন্ধিত হইয়া দৈনিক তিন পোয়া পর্য্স্ত হয়। 

পরীক্ষকগণ, শিশুকে মাতৃহ্দ্ধ পানের পুর্বে 

ও পরে ওজন করিয়া এবং অন্তান্ত পরীক্ষা 

দ্বারা নিশ্চয় করিয়াছেন যে একটী তিনি 

মাসের সুস্থ শিশু প্রতিবারে প্রায় তিন ছটাক 

দুগ্ধ পান করে । দৈনিক এইরূপ পাঁচবার স্তন্ত 

পান করান উচিত ধরিয়া লইলে শিশুর দৈনিক 

পানীর ছুগ্ধের পরিমাণ তিন পোয়া হইতে 
এক সেরের কিঞ্চিৎ অধিক হয়। সে মকল 

ছেলেকে ঢোকা ছুধ খাওয়ান হয়, এই হিসাব 
হইতে, তাহাদিগকে কত ছুধ খাইতে দেওয়া 

আয়ুর্বেবেদ-- শ্রাবণ, ১৩২৬। | ৩য় বর্ষ ১১শ সংখ্য। 

ষায়। বহু বৈদেশিক অন্ুসন্ধান-কারিগণ 

এ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন 

এস্থলে তাহাই লিখিত হইতেছে । জন্ম বইতে 
২।৩ দ্রিন পর্যযস্ত আধ ছটাক করিয়। দৈনিক 

দশবার হুপ্ধপান করাইবে। ১৫ দিন পর্য্যন্ত 

প্রায় দৈনিক আধসের ৷ একমাস পর্য্যস্ত দৈনিক 

নয় ছটাক। দ্বিতীয় মাসে দৈনিক একসের 

৮ বারে। তৃতীয় মাসে--দিনে ৩ ঘণ্টা অন্তর 
৭ বার এবং রাত্রিতে ২ বার, মোট ছুগ্ধের 

পরিমাণ -_-একসের এক ছটাক হইতে এক 

সের পাঁচ ছটাক পর্য্স্ত। অতঃপর বয়োবৃদ্ধি 
1 

সহকারে প্রতিবারে এক পোয়া কত্বিয়া 

তাহাতে সিদ্ধান্তের এমন অপূর্ব একতা ৷ প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি ১০টা পর্যান্ত ৫ বার 
এবং রাত্রিতে আর একবান মোট ছুগ্ধেব 

| পরিমাণ এক সের ১ পোয়া হইতে দেড় সের 

পধ্যন্ত | 

গর্ভাবস্থায় স্তন ছুগ্ধের পরিবর্তন । 
আযুর্কেদকারগণ বলিয়াছেন গর্ভধারণ 

করিলে নারীগণের দ্রপ্ধ আর সন্তানের পক্ষে 

হিতকব হয় না। গর্ভাধানের পর কোন্ মাসে 

স্তন হুপ্ধেব কি পরিবর্তন ঘটিম্না থাকে এক্ষণে 

তাহাই বলিতেছি__গর্ভাবস্থার প্রথম মাসে 

দ্ধের জলীয় ভাগ ও শর্করার অংশ হাস পায়, 

ঢগ্ধের কঠিন পদার্থ (৪০14৯) চতুর্থ মাস পর্যাত্ত 
বন্ধিত হয়। ন্নেহ ভাগ ৬ মাস পর্য্যন্ত বদ্ধিত 

হয়। লবণের ভাগ প্রথমে কিঞ্চিৎ বুদ্ধি 

পাইলেও পরে হ্বাস প্রাপ্ত হয়। এই সকল 
বিবেচনা করিয়া গভিনীর স্তনপানের ওচিতা 

বিবেচনা করিবে। 

দুগ্ধের শর্কর1-__শর্করা, চিনি বলিলে 
আমর! যাহ! বুঝি ছুগ্ধের শর্করা সেই. পদার্থ 
নহে। ছুদ্ধশর্করা গুণে ড্রাক্ষাশর্কবার তুল্য । 

উচিত তাহার একট! পরিমাণ জানিতে পারা | দ্রাঞ্ষাশর্করাকে ইংরেজিতে 07800 908 
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বলে। ভঙক্ষিত দ্রাক্ষাশর্করা আমাশরে উপস্থিত 

হইলে যেরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়, দুগ্ধ শর্করা 

ঠিক তন্রপ পরিণতি লাভ করিয়া থাকে । 

বিলাতী গাঢ দ্বপ্ধ--বিলাতী গাঢ় 
ছুগ্ধ ছুই প্রকার শর্করাধুক্ ও শর্করা বিহীন। 
ইহায় মধ্যে শর্করা বিহীমিই শিশুর পক্ষে প্রশস্ত। 
যদি শর্করাহীন বিলাতী গাঢ় ছুগ্ধে তিনভাগ 

জল মিশান যাঁয় তাহা হইলে উহা গো হদ্ধের 

প্রায় তুল্য হয়__গো হগ্ধকে মাতৃ দ্দ্ধেব 

সদৃশীকরণের উপায় পূর্বে কথিত হইয়াছে। 

দুগ্ধ ভিন্ন অন্যাগ্য খাদ্য | 
শিশুব প্রধান ও প্রকৃতি নির্দিষ্ট খাছ্য-_ দুগ্ধ 

সম্বন্ধে বলা হইল। এক্ষণে অন্যান্য খাগ্ সম্বন্ধে 

আলোচন৷ কবিব। আন্তান্ত খাদ্য অর্থে খৈ, 

মুড়ি, রুটা, এরারুট, সাবু, বিদ্কুট প্রভৃতি 
বুঝিতে হইবে। এই সমস্ত খাগ্ সম্বন্ধে আমবা 

কুমাবতন্ত্রের ২৮২৯ পৃষ্টাষ, পূর্বে সজ্ফেপে বলি- 
যাছি এক্ষণে বিস্তৃত ভাবে অ'লোচনা করিব। 

প্রথমেই বলিতেছি এই সকল খাদা শিশুর 

ধাঁত উঠিবার পুর্বে খাইতে দেওয়৷ হইবে না। 

এই সকল খাগ্ঠের প্রধান উপাদান শ্বেতসার 

ছুগ্ধে বিষ্কমান নাই এবং এই সকল খাস্ 
পরিপাক কবিবাঁব জন্ত পবিপাকেব ইন্দ্রিয় 

সকলের যেরূপ শক্তি ও যোগ্যতা আবশ্তক 

শিশুব তাহা নাই। , বড় শিশুব পক্ষে এ 

সকল থাসগ্ভের পোষক গুণ আছে বটে কিন্তু 

যে শিশুর দাত বাহির হয় নাই তাহাদের পক্ষে 
উহ্ারা যে অনুপযুক্ত ইহ! সর্ববাদি সম্মত | 

গরিব লোকেরা ছেলেদের দ্ধের পয়সা 

যোগ।ইতে ন1 পারায় অতি শিশুকাল হইতে 

প্রপ কোন দ্রব্য শিশুকে খাওয়ায় বটে 

কিন্ত ই সকল খাগ্ শিশু কেবল গলাধঃ- 

করণ করে মাত্র পরিপাক করিতে পারে না 

শিশুর খাগ্য। ৪8২৯ 

--সুতরাঁং একরূপ অনাহাবে থাকে । ইহার 

ফলে তাহাদের শরীর ক্ষয় হয়, চর্ম লোল 

ইয়া যায়। যাহারা অপেক্ষাকৃত বলবান্ থাকে 
তাহারাও ক্রমে ক্ষীণ হইয়া যায-_শেষে অস্থি 

পর্য্যন্ত হূর্ববল হইয়া! পড়ে, অবশেষে উদরাময় 

বা অন্ত কোন ক্ষয় রোগ আসিয়া তাহাদিগকে 

ধবাধাম হইতে বিদায় দেয়। 

অপতা-হিতৈষী সমস্ত পিত! মাতার এই 
সার সত্য সর্বদ| স্মরণ রাখা উচিত যে, দস্তা- 

বিভাবের পুর্বে ছুগ্ধ ভিন্ন শিশুকে অন্ত কোনও 

খাগ্ণ কাচ দেওয়৷ উচিত নহে। যদি অজ্ঞতী- 

বশাৎ তাড়াতাড়ি শিশুকে এই সকল থাগ্ 

আঙার করিতে দেওয়া হয় তাহা হইলে 
প্রকৃতি এ অজ্ঞতা কদাচ মাফ. করিবেন 

না। পিতা মাঁতাকে ইহার ফল অবশ্ঠই ভোগ 

করিতে হইবে | ফাঁত বাহির হইবার পূর্বে 
দিলেত ঘোরতব অনিষ্ট পাতের আশঙ্কা ঞ্রব ) 

কিন্তু দাত বাহির হইলেও হঠাৎ বা অধিক 

পরিমাণে এই সকল থাগ্ক সেবন করাইলে 

নিশ্চিতই শিশু পীড়িত হইবে। খতু-দর্শন 
মাত্রই যেমন স্ত্রীলোকের গর্ভধারণ যোগ্যত। 

জন্মে না__কিছুকাল পবে সেই যোগ্যতা আসে, 

শিশুর পক্ষেও সেইরূপ দীত বাহির হইবামাত্রই 
তাঁগব দুগ্ধ ভিন্ন অন্ত খাগ্য পরিপাকের শক্তি 

জন্মেনা। কিছুকাল অপেক্ষা করিয়! ধীবে 

ধীরে ক্রমশঃ অন্ত খাদ্য অল্প অল্প খাওয়াইতে 

হয়। এবং ছগ্ধ গ্রচুর দিতে হয় তবে এঁ সকল 
নবাভ্যন্ত থাগ্ধ শিশুর পরিপাক করিবার শক্তি 

জন্মে; একবংসর বয়সের পূর্বে কোন শিশুকে 

শ্বেতসারযুক্ত কোন খাগ্ খাইতে দিবে না। 
আমরা এস্থলে আমুর্কেদকারের সাঁর সত্য স্বরূপ 
উপদেশটা আর একবার স্মরণ করিতে বলি। 

আধুর্কেদে কথিত হইয়াছে-- 



৪ ৩৩ 

“অধৈনং জাতদশনং ক্রমশোহপনয়েৎ স্তনাৎ। 
চরামিষেবমানো হস্ংবালো নাতুর্য মন্্ীতে ॥” 

নিষেধের হেতু কি ?__দাতবাহির 
হইবার পূর্বে ছুপ্ধ ভিন্ন অন্ত খান নিষেধের 
কারণ? এ সময়ে শিশুর অস্ত্র পূর্ণ দীর্ঘত্ প্রাপ্ত 
না হইয়া হম্ব থাকে ।' লালাগ্রস্থি হইতে 
প্রথম কয়েকমাস লালাম্রাব হয় না। তিন 
মাসে পূর্ণ হইবার পূর্বে শ্বেতসারের উপর 
8১৪00671010 11011 কোন শক্তিই প্রকাশ পায় 

না। তগ্ুল পাক করিবার পক্ষে অগ্নি যেরূপ 
আবশ্তক হুগ্ধ ভিন্ন অন্ত খাগ্ত পরিপাকের পক্ষে 
এঁ সকল রসের তাদৃশই প্রয়োজনীয়তা স্থিরীক্ৃত 
হইয়াছে । অতএব কৃত্রিম খাগ্ধ অসময়ে সেবন 
করাইলে উহা! শল্য স্বরূপ উদরে অবস্থিতি 
বলিয়।৷ বিষক্রিয়া করে দ্বিতীয়তঃ শিশুকে 

বস্তুতঃ অনাহারে রাখে। 

শিশুর প্যাটেপ্ট খাদ্য । 
আজকাল বাজারে বিদেশ হইতে আমদানী 

এমন কতকগুলি শিশুর খাস্ত বিক্রীত হয়, 
যেগুপি ছুগ্ধ ও নহে,__রুটা, বিস্কুট. এরারুটও 
নহে সুতরাং এগুলিকে ছুইয়ের মধ্যবর্তী খান্ত 

বলা যাইতে পারে। এইরূপ কথিত হইয়াছে 
যে, এই সকল ফুড বূটা এরারুটের জাতীয় 
হইলেও প্রস্তুত প্রণালীর কৌশলে রুটা এরারুট 

জাতীয় খাগ্ের বিরুদ্ধে যে সকল দোষ আরোপ 

কর! হইয়াছে তাহাদের কোনটাই এই 
সকল ফুডে নাই। যাহা হউক আমরা 
এই সকল ফডকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিয়া উহাদের ম্বর্ূপ নির্ণয় করিব। 

প্রথম শ্রেণীর খাছ্য-__শুধীকৃত দু 
এবং তৎসহ আংশিক বা সর্বাতোভাবে 
অস্থরিত, শুদ্বীকত, ভর্ষদিত ও চুর্ণীকৃত ত্রীহিদ্ি- 

দাদি (091860 0818815) মিশ্রিত থাকে। 

আয়ুর্বেদ শ্রাবণ, ১৩২৬। [৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা: 

২য় শ্রেণীর খানের মধ্যে কতক- 
গুলিতে সর্বতোভাবে অস্কুরিত গুধীকৃত ভর্জিত 

ও চূর্ণীক্ৃত ত্রীহিদ্বিদলাদি থাকে। শ্বেতসার 
থাকে না। সর্বথাদ্রবনীয় (৪০৪19) 
কার্বহাইড্রেট জাতীয় বস্ত এবং কিঞ্চিৎ গ্রিড 

থাকে । মেলিন্দ ফুড এঁই জাতীয় থাস্ভ। অন্য- 

গুলিতে আংশিক অস্কুরিত, শুদ্বীকৃত, ভর্জিত 

ও চুর্ণীক্ৃত ব্রীহি-ছিদলাদি এবং শ্বেতসার বেশ 
থাকে ?.কিন্ত এই সকল খাঁন্ত যেরপে প্রস্তত 
করিয়৷ শিশুকে খাওয়াইতে হয় সেই গ্রস্তত 

প্রণালীর গুণে এই শ্বেতসার -পিচ্ছিল, গুণ- 
বিহীন ও শর্করায় পরিণত হয় বলিয়া কথিত 

হইয়া থাকে । 

ওয় শ্রেণীর খাছ্তে কেবল অন্কুরিত, 
শুধীক্কৃত, ভঙ্জিত ও চূর্ণারুত ব্রীহিদ্ধিদপাদি 
যথাবৎ বিদ্ধামান থাকে--কোনরূপ গুণাস্তরিত 

করা হয় না। 

এক্ষণে কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এই ত্রিবিধ 

প্রেণীর খাদ্য ব্যধসৃত হইবার উপদেশ দেওয়া 

ঘাইতে পারে তাহাই কথিত হইতেছে । 

প্রথম শ্রেণীর খাছ কেবল সেই 
ক্ষেত্রেই দেওয়া ষায় যেখানে শিশু ছুগ্ধের ছানার 

ভাগ পরিপাক করিতে না পারে । কারণ এই 

জাতীয় খাদ্য হইতে অতি সুক্ম ভাগে ছুগ্ধের 

ছানার ভাগ নিষ্কাশিত হইয়াছে । কিন্ত 
এই জাতীয় খাগ্য কদাচ ২১ সপ্তানের 

অধিক সেবন করাইবে না। অতঃপর শিশুকে 

আবার মাতৃদুগ্ধ সহ করাইবার চেষ্টা পাইতে 

হইবে। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর খাছ্যে শ্বেতা 
নাই $ সুতরাং ইহা শিশুর তিনমাস বয়দ 
হইতে 'অতি অল্প মাত্রায় হদ্ধের সহকারী 

থাদ্যরূপে সেবন করাইতে পার! যাঁয়। পরে 



শুদ্ধ বর্ষ, ১১ সংখ্যা ] 

প্রয়োজন হইলে ক্রমশঃ মাত্রাবর্ধিত করা 
যাইতে পারে। ইহারা পুষ্টিকর খাদ্য এবং 

ধেমন বালির জল হুগ্ধের ছানার ভাগ পরি- 

পাকের সাহায্য করে ইহারাও সেইরূপ 
করিয়! থাকে । 

তৃতীয় শ্রেণীর খাগ্ভ অন্ততঃ এক 
বৎসর বয়সের পূর্বে শিশুকে সেবন করিতে 

দেওয়া! যায় না। বরং একবৎসরের উপর ৩1৪ 

মাস পর্য্যন্ত না দিলে আরও ভাল। 

এই অধ্যায়ের শেষে আমরা কতকগুলি 

বিলাতী থাগ্ভের উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা 

করিব। হছুঃথের বিষয় এই সকল বিলাতী 

খাদ্যের বনু বিচিত্র আড়ম্বর পূর্ণ বিজ্ঞাপন 
দেখিয়৷ দাধারণেব বিশ্বাস হয় যে এই সকল 

থাদ্য বস্ততঃই “শিশুর খাদ্য” কি্ত সত্যের 
অনুরোধে বলিতেছি যে বস্ততঃ; তাহা নহে। 

এই নকল বিলাতী খাদ্য সম্বন্ধে আমরা যাহ! 

বলিলাম তাহাতে আশা করি জনসাধারণ 
এবং পাঠকবর্গ এ সকল বিলাতী খাদ্যের 

যথার্থ স্বরূপ কি তাঁহা অবধারণা করিতে এবং 

যথাযোগ্য ভাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন। 

আনর! স্পষ্ট করিয়। বলিয়াছি এবং, বলিতেছি 

যে, এই মমস্ত খাদ্য যদৃচ্ছভাবে যখন তখন 

ব্যবহারের কুফল ম্মরণ রাখিতে হইবে 

এবং এই কথাটা বেশ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে 

হইবে যে, দুপ্ধভিন্ন অন্য কঠিন খাদ্য পরিপাকের 
যোগ্যতা না জন্মিলে এ সকল খাদ্য কদাচ 

শিশুকে দেওয়া যাইতে পারে না। 

জল--শিগুর এই অত্যাবস্তক পথ্য 
সম্বন্ধে 8কলেরই কিছু জানিয়া থাক! ভাল। 

্রবপ্ত বয়ন্বের অপেক্ষ। শিশুর জলের প্রয়োজন 
কম নহে,'বরং তাহাদের আকারের তুলনায় 

অধিক। শিশুকে একবারে জলগান হইতে 

শিশুর খাগ্ ৪8৩১ 

বঞ্চিত করা নিতান্ত নিুরতা ও তাভার স্বাস্থ্যের 
পক্ষে হানিকর। অবশ্ অতিরিক্ত জলপাঁন 
করিতে দেওয়া কর্দাচই হিতকর নহে, কিন্ত 

পরিমিত জল পান হইতে বঞ্চিত করিলে তাহার 

পোষণের বিশ্ব ঘটিবে *এবং তাহার শরীরের 

মল-__ত্বকৃ, বুক, ফুন্ফুদ্ এবং অস্ত্র দ্বারা যথো- 

চিত ভাবে নির্গত হইতে পারিবে না। কিন্ত 

শিশুকে জলপানে প্রশ্রয় দিলে সে হয়ত 

প্রয়োজনেব অতিরিক্ত জল প্রার্থনা কবিতে 

পারে। এস্বলে তাহাকে ববং কিছু সতর্ক- 

কতার সহিত জলপান করিতে দিবে। আচ্ছ। 

শিশু যদি কিছু অতিরিক্ত জলই পান করে 
তাহাতে তাহার কি ক্ষতি হইতে পারে? ক্ষতি 

অতি সামান্ত ;--কিন্ত জল পান করিতে দেওয়া 

সম্বন্ধে কড়াকড়ি করিলে যে দৌষ হ্য়, তাহ! 

ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষতি করিতে পারে। 

সৌভাগ্য বশতঃ জল পানের পিপাসা চরিতার্থ 
করিবার প্রবৃত্তি এতই ছুর্দনীয় যে তাহাতে 
আমাদের পছন্দমত ব্যবস্থা চালান হু্ধর। 

অবস্থা বিশেষ কিছুকালের জন্য ছেলেদেব 

জলপান প্রবৃত্ত রোধ কর! আঁবশ্তক হ্য়। 

আহার করিতে বসিয়াই ছেলেরা যাহাতে 

অধিক জলপান ন! করে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা 

উচিত। ভোজনের প্রারভ্তেই অধিক মাত্রায় 
জলপান করিলে আমাঁশয়েব উষ্ণতা হ্রাস 

পাইয়া স্বুপরিপাকের ব্যাঘাত জন্মায়। 

ভোজনের কিছু পরে আমাশয় কার্য্যব্যস্ত 
থাকিয়া উষ্ণতা লাভ করে সুতরাং তখন 

জলপান করিলে কোনই ক্ষতি হইতে পারে 

না। ভুক্ত বস্তুকে ক্রিন্ন ও জীর্ণ করিবার 

জন্ঠ আমাশয়ে এক প্রকার শ্র্েম্বা আছে। 

ইহার নাম রেদক শ্রেচ্ষা (28860 10109) 

অনেকের ধারণা আহারের সময় জলপান 



৪৩২ 

করিলে জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া এ 

ক্লেদক শ্লেন্! দ্রবীভূত ও হৃর্ববল হুইয়! পড়িবে 
এই ভয়ে তাহারা জলপান সম্বন্ধে এতাধিক 

আয়ুর্বেদ আবণ, ১৩২৬। [৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্য। 

প্রতিষ্ঠার পুণ্য করত্ব ঘোষণা পূর্বক জন- 

সারারণকে তৎপ্রতিষ্টায উৎসাহিত করিয়া 

ছিলেন। তাহার ফলে এ দেশে স্থদীর্থ, 

সতর্কতা অবলম্বন করেন। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা | প্রসারিত, অতিগভীর, সুস্বাছু জলপুর্ণ দিঘী 

ভ্রম । আহার কালে জলপান কাঁরলে ক্লেদক 

প্লন্বাকে দ্রবীভূত করা হয় না) বরং পান 

করা জল শোধিত হহন্বা ক্রেদক শ্লেশ্স। আবের 

পক্ষে সহায়তা করে। 

বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রয়ো- 
জনীয়তা শিশুর পক্ষে পানীয় জলের 

প্রয়োজনায়তা দেখান হইল বটে কিন্তু এই 

জল বিশুদ্ধ না হইলে হিতে বিপরীত ঘটে। 

দূিত জল স্বাস্থ্োর পক্ষে কত অনিষ্ট কারী ও 
কত উৎকট রোগের জনক তাহা সংক্ষেপে 

কেমন করিয়া বুঝাইব? আমাদের দেহের 

অধিকাংশই জল-_প্রধানতঃ জলের দোষেই ৷ 
অশীর্ণ শূল, পাথরী প্রভৃতি উৎকট রোগ । 

জন্মে। অশুদ্ধ জল পান করিয়াই যে দেশে: 
কলেরা, রক্ত আমাশয়, মারাম্মক সগ্নিপাতজ্ঞর 

প্রাহুভ্ূতি ও বিস্তৃত ভইয়া জনপদ ধ্বংস 
করিতেছে এ বিয়য় নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রমাণ হইয়া 
গিয়াছে । যে জল বিশুদ্ধ না হইলে এত! 

অনিষ্টোৎপত্তি ঘটে পরিতাপের বিষয় আমাদের 

দেশে সেই জলের দোঁষ চরম অবস্থার উপনীত 

হইয়াছে। ভারতবর্য গ্রীক্মপ্রধান দেশ-_ 

আমর! শুচিস্বভাব জাতি ? সুতরাং এদেশে যে 

বিশুদ্ধ জলের প্রয়োজনায়তা অন্য দেশ অপেক্ষা 

অনেক অধিক একথা সহন্দেই বুঝার়। 

যত-সমাজ-ছিত কর অনুষ্ঠান আছে তন্মধ্যে 

বিশুদ্ধ জল পাইবার সুব্যবস্থাকে যদি শ্রেষ্ঠত্ব 

দান করা হয় তাহা হইলে বোধ হয় অত্যুক্ি 

হইবে না। প্রাচীন সমাজ-হিতাঁকার্জী ব্যক্তিগণ 
এই সত্যের উপলব্ধি করিয়া দিঘী সরোবরাদি 

। পুষ্করিণীর অভাব ছিল না। এখন অভিনৰ 

শিক্ষার প্রভাবে এবং অন্তান্ত নানা কারণে 

লোকের হৃদয় হইতে অনেক স্থকুমার দেশ- 

হিতকরপ্রবৃত্তি অস্তহিত বা ক্ষীণ হুইয়াছে। 

লোকে এখন পুণ্যজনক করম্খ্ব বলিয়া আর দিধী 

পুক্ষরিণী প্রতিষ্ঠা করে না, অথচ স্বাস্থ্য-রক্ষার 

পক্ষে একান্ত আবশ্তক বলিয়াও বিশুদ্ধ জল 

যাহাতে সহঞ্জে সংগ্রহ করিতে পার! যায় 

তাহারও কোন ব্যবস্থা করিতেছে না! যাহা 

সহত্র সহঅ নরনারার স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত 

আবগ্তক তাহাকে পুণ্যকণ্খ বলিয়াই হউক ব৷ 

লোকহিতকর বলিয়াই হউক অবশ্তই অন্নষ্টান 

করিতে হইবে । আমাদের পুর্ব সংস্কার 

গিয়াছে অথচ নূতন কিছু তস্থানে প্রতিষ্ঠিত 

হয় নাই-_-সমাজের এই অবস্থা বড়ই পরিতাপ 

জনক ও অনিষ্টকর। দেশের লোকে বর্ষা- 

কালে জলগপ্লাবনে পরিত্রাহি চীৎকার করে 

এবং গ্রীক্ষকালে পিপাসায় শুষ্ষকণ হইয়া 

একঘটা জলের জন্ঠ হাহাকার করে। বিশুদ্ধ 

দুপ্ধের অভাবে শিশুকুল রুগ্ণ হইয়! জাতির যে 

সর্বনাশ করিতেছে তাহ! আমরা পূর্বেই 

বলিয়াছি। বিশুদ্ধ জলের অভাবে দেশে নান! 

সাংঘাতিক ব্যাধির অবাধ প্রসার হওয়ায় 

কিরূপ অনিষ্ট সঙ্ঘটিত হইতেছে তাহাও 
ক্ষেপে বলিলাম । ইহ! ত বিলাপ মাত্র, এখন 

কাজের কথা বলি। 

জল সংশোধনের উপায়-_বঙ্গের 
অধিকাংশ পল্লীর পুক্ষর্ণীর জধই দীর্ঘকাল 

সংস্কারের 'অতাবে এবং জলজ বিবিধ উত্তিদের 



ওয় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা ] 

উদ্তবে অধিকতর দুষিত ইয়া পড়িয়াছে। ইহার 

উপর আবার যে পু্করিণীতে জল পান করা 

হয়__-তাহাতেই শৌচ, প্রস্রাব; বন্ত্র-প্রক্ষালনাদি 

তাবৎ কাধ্যই নির্বাহ কর! হয়। যখন পু্ষরিণী 

গুগভীর ছিল বলিয়া জল বিশুদ্ধ থাকিত _ 

তখন এই উভয় কার্ধ্য একটা পুষ্কবিণীতে নির্বাহ 
করায় যত ক্ষতি ছইত, এখন পঙ্কে পুক্করিণী 

পূর্ণ--ম্ুতরাং জলও মলিন হওয়ায় ক্ষতির ভাগ 

অধিকতর বদ্ধিত হইয়াছে। অত এব যেখানে 

বহতা নদী আছে--সেখানে অন্ততঃ পানার্ধে 

নদীর জল ব্যবহার করা উচিত। মন্দ হইলেও 
আোতের জল তত মন্দ হইতে পারে না, 

ডোবা-ডাবারির জল কি মাঠের জমা জল 

পানার্থ কদাচ ব্যবহার করিবে না। জল 

ফাটাইয়৷ লইলে অপেক্ষার্কত বিশুদ্ধ হয়। ইহা 

অপেক্ষা জল শোধনের সহজ উপায় আর নাই। 
ফিল্টার আজকাল অঙ্গেক রকম বাহির 

বায়ু। ৪৩৩ 

হইয়াছে বটে, কিন্তু এ সফল ফিল্টারকে 

বিশ্বাম করিতে পার! যায় না। ফিল্টারে 
জলশোধন কর! অনেক স্থলেই মনকে প্রবোধ 

দেওষা মাত্র । বর্ধাকালে অনেক নদীর জল 
ঘোলা হয়। এক কলসী ঘোলা জলে চার 

চামচেব আধ চামচ ফটুকিরির গু'ড়া ঢালিয়া 
বেশ কবিয়া গুলিয়! সমস্ত বাত্রি বাখিলে জলের 

ধত ময়লা তলায় পড়িয়! যাইবে। তখন আস্তে 
আস্তে উপরের জল গড়াইয়! লইয়া ফুটাইয় 
নিঃসন্দেহে ব্যবহার করা যাষ। তারের 

জনশোধিনী শক্তি আছে-তুঁতেতে তাম! 

আছে-__এক জালা জলে ১ রতি তুঁতে দিলে 

জল বিশুদ্ধ এবং জীবাণু বর্জিত হয়। তাম্রময় 

জলপাত্র ব্যবহার করা ভাল,_-আধুর্বেদের 

উপদেশ-_“তান্রপাত্রে জলং পিবেৎ।» 
(ক্রমশঃ) 

কুমারতন্ত্র-রচয়িতা | 

শিস পপর সসস্ 

বায়ু। 
০০৩ 

সিডিউল 

আযুকে জানিতে চাহিয়াই আধূর্েদের 
উৎপত্তি। এই আযু আবার বাধুকে আশ্রয় 

করিয়াই আপন অস্তিত্ব জ্ঞাপন করে। বায়ুকে 

জীবন” বলিয়া অভিহিত করা তাই সার্থক । 

আফুর্কদের মৃলীতৃত বায়ুতত্বের আজ যৎকিঞ্চিৎ 

আলোচনা করিব। 

প্রয়োজনীয়ত।-_ পৃথিবীর চারি গার্ে 
এক বিশাল বায়ুমগ্ডল আছে। এই মণ্ডস্থ 
বাস্ককে সেবন করিয়াই পৃথিবীস্থ যাবতীয় 

গ্রাণী জীবিত থাকে । হৃৎপিণ্ডের শ্বান-প্রশ্বাস 

শ্রাবণ-”৫ 

দ্বাবাই জীবন সুচিত হয়। বা]ুদাহাখ্যেই 

এই শ্বাসপ্রশ্বীস-ক্রিয়া পবিচালিত হয়। 

খাপ্তাভাবে বরং আমরা কিছুদিন বাচিতে 

পারি, কিন্তু বাু ভিন্ন কেক মুহূর্তেই আমাদের 

জীবনলীল! সাঙ্গ হয়। এই বায়ু যত বেশী 

বিশুদ্ধ, তত বেশী দীর্ঘ জীবনের পক্ষে উপ- 

যোগী। বাষুকে শরীর মধ্যে স্থিরতা দাঁন ' 

করিতে পারিলেও দীর্ঘ জীবন লাত হইতে পারে। 
প্রাচীন মনম্থী হিন্দু এই বাধুব উপকারিতাকে 

যথাযথ ধারণা করিতে পারিয়াছিলেন, তাই 



৪6৩৪ 

আযুর্বেদশান্্ব বিশুদ্ধা বায়ুর গুণকার্তনে 
মুখরিত, তাই হিন্দু যোগীর প্রাণায়াম-হঠযোগে 

বায়ু-স্তম্তন করিয়া দীর্ঘজীবন লাভের বিজ্ঞান- 

সন্মত ব্যবস্থা । 

ক্ষয়কাস, ওলাউঠা হইতে আরম্ভ করিয়। 

অগ্রিমান্দ্য অজীর্ণ প্রভৃতি যাবতীয় কঠিন 

রোগই মূলতঃ বায়ুর অপ্রচুর ব্যবহার ঝ৷ 
অবিশুদ্ধ বাযু সেবন দ্বারা স্চিত হয়। বারু 

যে জীবনের পক্ষে অতাবগ্তক, তাহার একটা 
পঠিত প্রমাণ দিতেছি। এক বিখ্যাত 

ইউরোপীয় চিকিৎসক এক স্থবৃহৎ ফাঁচপাত্রে 

একটী জীবিত পক্ষীকে আবদ্ধ করিয়া ০1 

[0017৮ ( এয়ার পাম্প) দ্বার পাত্রস্থ যাবতীয় 

বাষু বাহিব কবিয়া লন। মুহূর্ত মধ্যে পক্ষীটা 

ূচ্ছিত হইয়া পড়ে, তৎক্ষণাৎ পাত্রের মুখ 
খুলিয়া দেওয়া £হইল, পর্য্যাপ্ত-বাযু সেবনে 

পক্ষীটী অচিরাৎ সজীব হইয়া উঠিল। . 

বিশুদ্ধ বায়ুর উপাদান - বিশুদ্ধ 
বাঁু যখন জীবনের পক্ষে এত প্রয়োজনীয়, 

তখন ইহ! কি কি উপাদানে গঠিত তাহ 

জানিতে অনেকের কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক । 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, 

প্রতি সহস্র ঘন ফুট স্বাভাবিক নির্মল বায়ুতে 

৭১০০ ঘনফট নাইটেজেন, ২০৯৬ ঘনফুট 
অক্সিজেন, '৪ ঘনফুট কার্বন ডায়কসাইভ ও 

অবশিষ্টাংশ ওজোন জলীয়বাম্প, এ্যামোনিয়া 
ইত্যার্দি অল্লাধিক পরিমাণে বর্তমানে আছে। 

এই সমস্ত উপাদানগুলির মধ্যে অক্সিজেনই 

প্রাণধারণের. পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। এই 

অক্সিজেন দ্বারাই জীব-শোণিতের নির্দীলতা 

সম্পাদিত হয়। এই নির্মল শোণিতই মৃগঠিত 
সুস্থ দেহ ও উৎদাহশীল মন প্রদান করিয়া 

মানবকে কর্ধে প্রবৃত্ত করে। পার্বত্য 

আয়ুর্বেদ_- শ্রাবণ, ১০২৬১ | [ ৩য় ঘষ, ১১শ সংখ্য! 

প্রদূশের ও সমৃদ্রোপকুলবর্তী বায়ুতে এই 
অক্সিজেন অধিক পরিমাণে থাকে বলিয়াই, 

তৎ তং স্থানের মানুষ অধিকতর নীরোগ দেহ 

ও কর্মী। এইজন্ত বিজ্ঞ চিকিৎসকগণ এ 
দেশীয় রোগীকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য দার্জিলিং 

বা পুরী যাইতে ব্যবস্থা দিয়া খাকেন। 

বাস্তবিকই বিশুদ্ধ বামুই অনেক রোগের 

একমাত্র ওষধ। কোন ওষধেই যে রোগ 
আরোগ্য হয় নাই, শুদ্ধ বিশুদ্ধ বায়ু সেবনে 

তাহা অনেক সময় আরোগ্য হইয়াছে । ওষধ 

ভিন্ন নির্মল বায়ু সেবন দ্বারা রোগারোগ্যের 

নিদর্শন যত বহুল, নিশ্মল বায়ু ভিন্ন শুদ্ধ ওষধে 

রোগারোগ্যের নিদশন ততোধিক বিরল। 

এখন কথা উঠিতে পারে যে, বায়ুর মধ্যে 

অক্সিজেনই যদি সমধিক আবশ্তক, তবে 
বৈজ্ঞানিক উপায়ে শুধু অক্িজেনের শ্বাস- 

প্রশ্বাস গ্রহণ করিজ্ল অধিকতর সবল সুস্থ 

দেহ ও আযুষ্মান্ হওয়া যায় কিনা? বাস্তবিকই 

বিধাতার বুদ্ধির উপর মান্য কোনদিনই 

বাহাদুরি দেখাইতে পারে না। যেটি আমাদের 
ঠিক উপযোগী, বিধাতা ঠিক «সইটিই দিয়াছেন, 

তা”র উপর তুলি বুলাইতে গেলেই ঠকিতে 

হয়। বিধাতার জলের উপর কারসাজি 

করিতে যাইয়া মানুষ কলের জল তৈয়ার 

করিল, কোষ্টবন্ধতা (00086726107) অমনি 

আসিয়! হাজির হইল। ইলেকটিক আলোর 
বাহাছরিতে নিত্য কত লোক মারা পড়ে, 

কত বালক বার বৎসরে চসমাধারী হয় তাহার 

ইয়তা নাই। 
70097, 11800, ২০6৮০) 8176০, 

প্রভৃতি অনেক বিজ্ঞ রাসায়নিক চিকিৎসক ' 

বলেন যে, বাযুতে বদি কেবলই অক্সিজেন 

থাকিত-- তবে প্রাণিজগৎ অত্যন্ত চঞ্চল ও 
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ধর্মপরায়ণ হইলেও নিতান্ত অন্নায়ু হইত। 
অক্সিজেনপূর্ণ একটা পাত্রের মধ্যে একটা 

ভূলস্ত অঙ্গার ধরিলে এ কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি 

হয়, অঙ্গার থণ্ড. ক্ষণকাল অতীব দীস্তিমান্ 

হইয়াই নির্বাপিত হুইয়! যায়। অন্সিজেনসহ 
নাইট্রেজেন ও কার্ধণিক এ্যাসিড গ্যান্ 
মিশ্রিত থাকায় জীবের পক্ষে বায়ু অধিকতর 

সহনীয় ও হিতকর হইয়াছে। অধিক্ত যে 
উত্ভিজ্জ-জগৎ অধিকাংশ জীবের আহারীয়ের 

সংস্থান করে, কার্বণিক গ্যাসিভ গ্যাস্ সেই 

উত্ভিজ্জ জগতের পোষণ কার্ষো যথেষ্ট সহায়তা! 
করে। উদ্ভিদগণ দ্রিবাভাগে হূর্যাকিরণ ও 

স্বীয় সবুজবর্ণ বিশিষ্ট ক্লোরোফিল নামক 
পদ্দার্থের রাসায়নিক ক্রিয়া-সাহায্যে বাযুস্থিত 

কার্বণিক গ্যাস হইতে কার্ধণ গ্রহণ করিয়] 

বদ্ধিত হয় এবং অক্সিজেন ত্যাগ করিয়া বারু- 

মণ্লকে পরিস্ত ও অধিকতর হিতকারী 

করে। নাইটেজেন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিশেষ 
কার্য্যকারী না হইলেও বাঁযুকে পরোক্ষভাবে 
অধিকতর উপভোগ্য করিয়া আমাদের জীবন 

ধারণের সহায়ত”করে । অতএব দেখা যাইতেছে 

_পবাধু প্রস্ততকরণে বিধাতা কম কৌশলের 

পরিচয় দেন এনাই। বায়ুতে এই বিভিন্ন 

উপাদানের মিশ্রণে তিনি জীব জগৎ ও উদ্ভিজ্ঞ 
জগতের যুগপৎ পবিবদ্ধনের বন্দোবস্ত করিয়া- 

ছেন। কি সুন্দর সামঞজন্ত ! যে কার্বণিক গ্যাস 
মান্থুষ প্রশ্থীসের সঙ্গে ত্যাগ করে-_তাহাই 

বিভক্ত করিয়া উদ্ভিদ কার্বণ গ্রহণ করে ও 
ভ্ীবজগতের শ্বীস-গ্রহণোপযোগী জীবনের 

পরম হিতকর অক্সিজেন দান করে। এ 

কার্ধণ ডায়কসাইড আবার অক্িজনের সহিত 

মিশ্রিত থাকিয়া বায়ুকে জীবের সহনীয় ও 

অধিকতর উপভোগ্য করিয়া তুলে। 

বায়ু 8৩৫ 

বিশুদ্ধ বায়ু-অতএবদেখা যাইতেছে, 

স্বাভাবিক বিশুদ্ধ বাধুই জীবের পক্ষে প্রক্কত 

হিতকর। কৃত্রিম উপায়ে মানুষ বায়ু প্রস্তত 

করিতে পাঁরে, কিন্তু তাহা যে কলের জল ও 

বৈছ্যতিক আলোর মতই মানুষের সর্বনাশ 

করিবে না-তাহ! বল! যাইতে পারে না। 

যাহা হউক বায়ু এখনও এত সুলভ আছে যে, 

কৃত্রিমতা অবলম্বনের আদৌ আবশ্তকত। নাই। 
তবে এ কথাও সত্য যে, স্বাভাৰিক বিশুদ্ধ 

বাঁু জীবের পক্ষে হিতকারী হইলেও সর্বত্র 

বিশুদ্ধ বায়ু স্থলভ নহে। প্রকৃতি চিরকালই 
নগ্লা। তাই নানা কারণে স্বাভাবিক বাধু 

দূষিত হইতে পাঁরে, কিন্তু কিঞ্চিৎ সতক ও 
চেষ্টাশীল হইলে আমরা এই দুষিত বায়ুকে 

সুনংশোধিত করিয়া লইতে পারি। বিশুদ্ধ 

বায়ু যখন দীর্ঘ জীবনের নিদান ও অবিশুদধ 
বাযু আমুর্ানিকর ও নানারোগের আকর, 
তখন বিশুদ্ধ ৰাযু সেবনের ব্যবস্থা চিকিৎসার 

প্রথম ও সর্বোচ্চ সোপান হওয়া উচিত। 

আমি বিশুদ্ধ বাযু-প্রাপ্তি সম্বন্ধে কয়েকটা 
উপদেশ দিয়াই অগ্ঠকার প্রবন্ধ শেষ 

করিতেছি । 

বায়ু বিশুদ্ধ করিবার উপায়_- 
১। আবদ্ধ বাঘু শীন্বই দুষিত হইয়া পড়ে। 

অতএব বাড়ী এমন খোল! ও চতুদ্দিকে প্রাঙ্গন 

বিশিষ্ট হওয়া উচিত, যাহাতে সর্বদ! বায়ু 

কর্তৃক বিধৌত “হইতে পারে। ঘরগুলি এমন 

জানালাবহুল হওয়া বিধেয় যে, বায়ু এক 

জানাল! দিয়া আসিয়া অনায়াসে অপর জানাল! 

দিয়! বাহির হইয়৷ যাইতে পারে। 
২। পছ্র্“সিত ও গলিত 'পচনশীল জিনিস 

কিছুতেই বাসস্থানের চতুর্দিকে না জমিতে 

পারে তাহ! দেখিতে হইবে। কারণ যত সব 
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রোগবীজাণু সাধারণত পচ জিনিসের মধ্যেই 
বদ্ধিত হয়। বাতাস এই বীজাণুগুপিকে উড়াইয়া 
লইয়া গিয়া রোগের সংক্রামকতার বুদ্ধি করে। 

৩। রান্নাঘর ষতদূর সম্ভব শয়ন গৃহের 

দূরবন্তী হওয়া প্রয়োজনীয় । ব্রান্নাঘরেও 

যাহাতে ধুম জমিতে না! পারে--এরূপ বন্দোবস্ত 
করা উচিত। বিলাতে' রান্নাঘরের ধূমের 

অত্যন্ত সমীচীন বলিয়া মনে হয়। মনে 

রাখিতে হইবে-_রন্ধন-কান্ঠ ৰা কয়ল৷ কার্বণ 

পদার্থ। অক্সিজেন সাহায্যে দাহন-কার্য্য 

সম্পন্ন হয়। দাহনকালে কার্বণ অক্সিজেনে 

মিশিয়া কার্বণ ডায়কমাইড নামক গ্যাস্ 

প্রস্তত হয় । এই কার্ধণ ডায়কৃসাইড শ্বাস 

গ্রহণের পক্ষে নিতান্ত অহিতকর। অতএব 

ই গ্যাস যাহাতে অবাধে বাহির হইয়া সুবৃহৎ 
প্রাঙ্গণের প্রচুর বায়ুতে মিশিতে পারে-তাহা 
করা উচিত। এই জন্তই কলকারখানা যত 

দূর সম্ভব গ্রাম 'বা নগরের বাহিরে পরিচালিত 

হওয়া! উচিত। একান্ত অসম্ভব হইলে এ ধূম 
তাহার চেষ্টা করিতে হইবে ।, দূষিত বাযুকে যাহাতে কোঁনও জলাশয়ের জলের সহিত 

মিশিয়া যাইতে পারে - এইরূপ ব্যবস্থা করিতে 

হইবে। 

৪। একগুহে অধিক লোক শয়ন করা 

নিতান্ত অন্ঠায়। আমর! প্রশ্বাসকালে কার্বণ 

ডায়কসাইড ত্যাগ করি। শ্বাস গ্রহণের পক্ষে 

অহিত্তকর এই গ্যাস গৃহস্থ বাধুকে নিতান্ত 
দূষিত করে। তারপর রাত্রিতে দরজা-জানাল। 

বন্ধ করিয়া শয়ন করার ষে অভ্যাস তাহাও 
অত্যন্ত গহিত। প্রশ্বাস যে কার্বণিক 

গ্যাসিড গ্যাস বহির্গত হয়, তাহা গৃহে আবদ্ধ 
থাকিলে কিছুতেই বহির্গত হইতে পারে না। 
নৃতরাং অনেক সময় প্রাণনাশও সম্ভবপর 

আয়ুর্বেদ-_ শ্রাবণ, ১৩২৬। 

। হইয়া থাকে। 
কার্বণিক এ্যাসিভ গ্যাসেরই কীর্তি সে বিষয়ে 

৷ অবাধ থাকে--তাহা করিতে হইবে। 
অবাধ নিফাসনের জন্ত চিমনি রাখার প্রথা ৷ 
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কাকহোল শ্ট্াজিভি” যে 

অণুমাত্র সংশয় নাই। 

মোটের উপর বায়ুর অনাবদ্ধতা৷ বায়ুকে 

| বিশুদ্ধ রাখিবার শ্রেষ্ঠ উপায়। সর্ব প্রযত্তে 

যাহাতে বাসস্থানের চতুর্দিকে বায়ুর চলাচল 

তাহার 

পর মাঝে মাঝে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে বা নদী ও 

সমুদ্রের উপকূলে বেড়াইতে যাইতে পারিলে 

প্রায়শই ধোগাক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। 

দুষিত বায়ুকে বিশুদ্ধ করিবার 
উপায় এ তো! গেল বিশুদ্ধ বায়ুকে ঘরে 

আনিবার কথা! । কিন্তু বায়ু যখন খতুদোষে বা 

মহামারীর সংক্রাকমতায় পুর্বেই দূষিত হইয়া 
গিয়াছে,_-তখন কি উপায় অবলম্বন কর! 
উচিত? এই দৃষিত.বাযুকে গ্রহণ করিতে 

থাকিলে রোগকবলিত হওয়া একরপ 

নিশ্চিত। অতএব তখন যাহাতে এই দুষিত 
বাযুকে বিশুদ্ধ করা যাইতে পারে-_ 

বিশুদ্ধ করার জন্ত নিম্নলিখিত .পঞ্থাগুলি 
অবলম্বন করা একান্ত কর্তব্য । 

১। আবদ্ধতা হেতু বায়ু: দুষিত হইলে 
প্রথমতঃই বায়ু চলাচলের স্বন্দোবস্ত করা 

উচিত। বাড়ীর চারিদিকে ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষ 

থাকিলে তাহা যথাসম্ভব কাটিয়া ফেলা উচিত। 
দক্ষিণ দিক হইতেই ভাল বাঁযু অধিকাংশ 
সময়ে আসিয়া থাকে ; অতএব বাড়ীর দক্ষিণ 

দিক একেবারে খোল! রাখাই বিধেয়। 

২। অনেক সময়ে বাড়ীর নিকটে পচা 
পান! পুকুর, অবিরত পচনশীল নালানর্দীমা 
থাকে। এইজন্য বাষু দূষিত হইয়া রোগের 
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কৃষ্টি করে। এই সমস্ত পুকুর নাঁলা-নর্দীমাদি | 
: পরিষ্কৃত রাখা বায়ুবিগুদ্ধির গ্রধান উপায়। 

এই সমন্ত সাধারণ কারণ ভিন্ন 

বিশেষ কারণে বায়ু দুষিত হইলে অন্ত 
গুলি উপায় অবলম্বন করিতে যয়। 

৩। যখন মহামারী প্রভৃতি কারণে 

সর্বত্রই বায়ু দুষিত হইয়া পড়িয়াছে - তখন | 
বায়ুর অবাধ চলাচল রোধ করাই বরং অনেক 
ক্ষেত্রে সমীচীন। নতুবা বাষু প্রবাহ দ্বাবা 

অতি সহজে রোগ সংক্রামিত হয় । 
৪1 সংক্রামক ব্যাধি প্রসারের সময়ে 

বাযুব অবাধ গমনাগমনের জন্য বিশেষ চিস্তিত 

না হইয়া, নিজ বাসস্থানস্থ বাষুকে যাহাতে 
বিশুদ্ধ করা যাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে 

হইবে। 
৫। বাড়ীর উঠানে স্বুৃহৎ অগ্নিকুণ্ড 

প্রজ্বলিত করা! উচিত। ইহাতে বাধুব লঘুতা 
সম্পাদিত হওয়ায়, নিয়স্তরের দূষিত বাধু উর্ধে 
উঠিয়া! গিয়া মহাবাঘু-সমুদ্রে মিশিয়া বিশুদ্ধ হয়, 
অধিকন্ত প্রজ্জলিত অগ্নিতে অনেক বীজাণু 

ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 

৬। অঙ্গার বা কয়লা-_বাধুশোধনেব 
পক্ষে এক সুলভ উপায়। শুফ পরিষ্কৃত কয়ল৷ 

গৃহ মধ্যে চারি পাচ হাত উদ্ধে কোন সচ্ছিদ্র 

পাত্রে রাখিলে গৃহ মধাস্থ বায়ু অতি বিশুদ্ধ 

হয়। অঙ্গারের মধ্যে অসংখ্য ছিদ্র আছে। 

অঙ্গার এক রাপায়নিক শক্তি বলে বায়ুর 

দূষিত অংশ নিজ ছিদ্র মধ্যে টানিয়! লয়। 

সপ্তাহান্তে একবার করিয়া ধুইয়া রৌদ্রে 

গুকাইয়। ল্ঈলে একই কয়লা! বহুদিন ব্যবহার 

করা যাইতে'পারে। 
৭। “ওজোন নামক এক রাসায়নিক 

পদার্থ বাযু বিশুদ্ধ করিতে বিশেষ উপযোগী । 

যু। 

বিশেষ । 

কতক- 

৪৩৭ 

ছই ভাগ পটাসিয়াম্ পার্মাঙ্গীানেট ও তিন 
ভাগ গন্ধক-দ্রাবক একত্র মিশ্রিত করিলে এই 

“ওজোন? উৎপন্ন হয়। 

৮। গন্ধকের বাম্প বীজাণু ন্ট করিতে 
ধস্বস্তরি। ধুপ ধূনার ধূমেও বায়ু শোধিত 

হয়। হিন্দুব পৃজায় ধূপধূন! প্রজ্ঘলিত করা 
কত বিজ্ঞান-সম্মত-_তাহা সহজেই বোধগম্য 

হইতে পারে। 
৯। গোময় ও মৃত্তিকা দুর্গন্ধ ও পচন 

নিবারণে একান্ত সমর্থ । পাশ্চাত্যবিজ্ঞান- 

বিদেরাঁও মৃত্তিকার দুর্গন্ব-নাশিক শক্তি 

গ্বীকার করিয়াছেন। পচনশীল দ্রব্যের উপর 

মৃত্তিক! ছড়াইয়! দিলে তাহার দুর্শন্ধ নষ্ট হয় 
ও তাহাতে আর রোগ-বীজাণু আশ্রয় লইয়া 

সঞ্চিত হইতে পারে না। গোময়ের প্রলেপে 
গৃহস্থিত-রোগ-বীঞ্জাণু মরিয়া যায়। আজিও 

বর্তমান হিন্দু-তবনের গোবর ছড়া দেওয়া ব 

ঘরের মেঝেমু নিতা নিত্য গোবব লেপন 

নিতান্ত নিরর্থক নহে। গোমূত্রও বায়ু সং- 

শোধন করিয়া থাকে । 

১০। কার্বলিক র্যাসিড ত্রিশ গুণ জলে 

মিশাইয়া গৃহমধ্যে ছড়াইয়। দিলে সকল হৃর্গদ্ধ 
দূর হয়, জৈবিক পদার্থের পচন শক্তি বিনষ্ট হয় 
ও উত্ভিদ্-বীজাণু প্রভৃতি জন্মিতে পারে না। 

ফিনাইল জলে মিশাইয়া ছড়াইয়া দিলেও একই 

ফললাভ হয়। 

আজি আর কিছু বলিব না। যতটা 

বলিলাম, তাহাতে বাঁু ষে সত্য সত্যই জীবন 

এ কথ! উপলব্ধি করাইতে চেষ্ঠা করিয়াছি । 

নির্মল বায়ুর অভাবেই যে আবি বাঙ্গালী এত 

জরাজীর্ণ একটু চিন্তা করিলেই তাহা হদয়ঙ্গম 
হয়। বঙ্গদেশের প্রায় রোগই মূলতঃ বায়ুর 
অমম্মান করার বিষময় ফল। আশ! 
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কবি, বাঙ্গালী এবার চোখ খুলিয়া দেখিবে। আজি উপস্থিত কবি্লাছি, সে গুলি চূড়ান্ত না 
আমি বিশুদ্ধ বাযু-প্রাপ্তির যে ষে গন্থা গুলি হইলেও পর্য্যাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই। 

শ্রীসতীশ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ। 

পিজি এটি 

বাঙ্জালার লোকক্ষয়। 

সেনিটারী কমিশনাক ডাক্তাব বেণ্টলী মিউনিসিপাল এলাকা ব্যতীত বাঙ্গালাব জেল! সমূহে 
গত এপ্রিল মাসে কত লোকেব জন্ম ও মৃত্যু হইযাছ্ছে, তাহাব তালিক! প্রকাঁশ করিয়াছেন 
সে ভীষণ তালিকাব মন্ম নিয়ে প্রকাঁশ কবিতেছি। 

জেলা জন্ম মৃত্যু কলেবা বসস্ত জর 

বদ্ধমান ৩৪০৪ ৭৪৭৩ ১২৭২ ৪৭ ৫৩৬৯ 

বীবভূম ২৩২৫ ৪85৭৪ ৮৬৯ ৫৩ ৩২৫৩ 

বাকুডা ৩৫৩৫ ৪২৩৫ ৩৩৪ ৩৪ ৩১১৩ 

মেধিনীপুব ৬৫০৯ ১০৫৪৯ ১৫২৮ ১৪৪ ৭৬৪৪ 

হুগলী ও শ্রীবামপুব ১৭১৭ ৩০৭৫ ৩৪৬ ৯৩ ২১৮১ 

হাওডা ১৭৯২ ২১৯৫ ৩৭৫ ১৪৬ ১০০১ 

২৪ পরগণা ৩৮৭৯ ৪৪২২ ১২৯০ ৭০ ২৪৫৭ 

নদীয়া ৩৮৯৩৬ ৭৮৩৪ ১৯২৩ ৮৩ ৫২৮৮ 

মুশিদাবাদ ৩৮২৬ ৬৩০২ ১৬৭২ ২৮ ৪০৪১ 

যশোহর ৩৭৩৯ ৪৮২৩ ৯৮১ ২৮ ৩৪৩৩ 

খুলনা ২৮৯৭ ৩৩৩৩ ৫৩৩ ২ ২০৩২ 

বাজসাহী ৪৫৩১ ৫৭১৮ ৭৩৬ ৬৪ ৪৫৩৩ 

দিনাজপুর ৫৭৫১ ৫৭২৩ ১৪৪ ১০৫৬, ৪০৬৮ 

জলপাই গুড়ি ২৪৫৫ ৪১৪০ ৯৯৭ ১৪৪ ২৬৯১ 

দারজিলিং ৬৪২ ১১৬৫ ১৬৯ ৪৩ ৭৬৯ 

বঙ্গপুব ৭৩২১৯ * ৮৩৯৯ ৯১৮৮ ১২৩৭ ৬১৫১ 

বগুডা ২৫৮৩ ২৩৬০ ৩৫০ ১৬৫ ১৬০৮ 

পাবনা ৩৪৪৮ ৬৫৭১ ১৬২২ ৬০০ ৪১৩৭ 

মালদহ ২৭৫২ ৩৯৯৩ ৭১২ ৯৬ ২১৭০ 

ঢাকা ৭৫৩৮ ৮০৬৪ ১৪৬৯ ১৮০ ৪৫৭৯ 



ওয় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা বিবিধ প্রসঙ্গ ৪৩৯ 

অয়মনষিংহ ১০৯৪০ ১০৮৬৮ ১৮০৫ ৩৩৮ ৭৫৩৯: 

ফরিদপুর ৫২৩৬১ ৬৬৯২ ১৩৮৮ ৭৬ ৪২৩৪ 

বাখরগঞ্জ ৭০১০ ৮০৭৩ ১২৬৭ ২৪ 8৭৮৪ 

চট্টগ্রাম ৩৮২৪ ৪৯৭৭ ১২৯৫ ১. ১৬ ৩৪৮২ 

নোয়াখাণী ৩৩৩৪ ৩৬৭৮ ৫২৯ ৬২' ২৫৮০ 

ত্রিপুর ৫৬৫৯ ৬১৬৫ ৯০ ৬৩ ৩৩৭ ৩৫৭৮ 

ঘমস্ত বাঙ্গালা ১,১০১ ৫২ ১১৪৪৫০১ ২৫৮৬৫ ৫১৯৬ ৯৭০১৫ 

গত এপ্রিল মাসে সমস্ত বঙ্গদেশে জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা ৩৪ হাজার বেশী হইয়াছে। 
কেবল দিনাজপুব, বগুড়া! ও ময়মনসিংহে জন্ম সংখ্যা কিঞ্চিৎ কম, আর সর্বত্রই বেণী । কলেরা, 

বসন্ত ও ম্যালেরিয়া! নিবার্ধ্য ব্যাধি। চেষ্টা করিলেই উহ নিবারণ করা যাইতে পারে কিন্ত 

দরিদ্রতা, অজ্ঞানত ও শিথিলতার জন্ত এঁ ৩ ব্যাধিতে একমাঁসে ১২৮,০৭৬ জনের মৃত্যু হইয়াছে । 

বাঙ্গালার যে সকল সহরে ১০ হাজার ও ততোধিক লোঁকের বাস, সেই সকল সহরে এপ্রিল 
মাসে ৩৭১ জনের জন্ম ও ৯৬৫৬ জনের মৃতু হইয়াছে । 

রাঁজপুরুষদের মুখ চাহিয়া আর থাঁকা উচিত নর়। গ্রামগুলি স্বাস্থ্যকর করা, পানীয় জলের 

ব্যবস্থা! করা, দরিদ্রতা দূরের উপায় কর! আমাদেবই কাজ। যদি আমরা বাঁচিন্না থাকিতে চাঁই, 
তবে আন্মশক্তির উপর নির্ভর কর' ব্যতীত গত্যন্তর নাই। 

“সঞ্জীবনী*--২২শে শ্রাবণ ১৩২৬ । 
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বসন্ত চিকিৎসায় পুরস্কার ।_- 
বসন্তের দেশীয় চিকিৎসকদিগের মধ্যে এ 

বৎসর যাহার! ময়মনপিংহে সন্তোষজনক ভাবে 

বসস্ত রোগীর সেবা করিবেন, তাহাদের 

পুরস্কারের জন্য গবর্ণমেন্ট ছুই হাজার টাক৷ 
মঞ্জুর করিয়াছেন। এ ব্যবস্থায় বসস্তচিকিৎ- 

সকগণ উৎসাহ পাইবেন, সন্দেহ নাই। 

আয়ুর্ব্বেদের নিন্দ। সম্বন্ধে সপ্ভী- 
বনী ।-_ডাক্তার লেপটেনাণ্ট কর্ণেল সাদার- 

ল্যাণ্ড ইগ্ডিয়ান মেডিকেল গেজেটে ষে 

আমুর্কেদীয় চিকিৎসাগ্রণালীর নিন্দা করিয়া 

প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে সহযোগিণী 

সঞ্জীবনী প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন,_. 

“যে চিকিৎস! গ্রণালীর বয়স সহ সহজ 
বৎসর অতিক্রান্ত হইয়াছে, যাহার সার্থকতায় 
এত কাল কেহ সন্দেহ প্রকাশ করেন নাই,এই 
বার লেপ্টনাণ্ট কর্ণেল সাদার ল্যাওড প্রকাশে 

উহার নিন্দা প্রচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। "এই 

চিকিৎসা প্রণালী কিরূপ সুযুক্তি ও গ্ভায়ের 
ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান, তাহা! তিনি কি করিয়! 

বুঝিবেন? সংকীর্ণ দলাদ্দলীর ভাব হইতে 
কোন একটি বিষয় আলোচনা করিলে উহার 



৪8৪৩ 

সত মূর্তি প্রত্যক্ষ করা যায় না। তিনি 

তাহাৰ পাশ্চাত্য চিকিৎসা! বিগ্ভার বৈজ্ঞানিক- 

তার অভিমান লইয়া! আযূর্বেদের প্রতি বঙ্কিম 

কটাক্ষপাত কবিয়াছেন। 'কবিরাজদের রোগ- 

নির্ণনয়পদ্ধতি তাহাব আক্রমণেব প্রধান বিষয় । 

অন্ধেব হাতী দেখাব মত লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেব 

সাদার ল্যাণ্ডের আমুর্ধেদের বোধ জন্মিয়াছে। 

এমন বোধ হয় তো আরও কাহারও কাহারও 

পাকিতে পাবে, কিন্ত ইনি আপনার অদ্ভুত 

বোধ কাগজে বাক্ত করিয়া অতি অনিষ্ঠ 

সাধনেব চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া আমরা 

উহার প্রতিবাদ না করিয়! পারি না। 

আমরা লেপ্টেনাণ্ট কর্ণেলকে ইহাই 

শ্মর্ণ করাইতেছি যে, এই চিকিৎসা প্রণালী 

রাজানুকুল্য ব্যতিরেকে কেবল স্বকীয় 
শ্রেষ্ঠতার জন্যই সহশ্র সহত্র বর্ষ সগৌরবে 
জীবিত রহিস্বাছে 1” 

চিকিৎসকের পরলোক ।- রাজ৷ 
রাজা! রাজবল্লভ ই্ট্রাটের স্প্রসিদ্ধ কবিরাজ 
করুণা কুমার গুপ্ত মহাশয় কিছুদ্দিন হইল পর- 
লোক গমন করিয়াছেন। ক্ষত চিকিৎসায় 

ইহার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি ছিল। অগ্রাঙ্গ আমুর্ব্বেদ 
বিষ্ভালরের উন্নতি কলে ইনি যথেষ্ট চেষ্টাবান্ 
ছিলেন। উপরোক্ত বিগ্ভালয় সংলগ্ন দাতব্য 

চিকিংসালয়ের শল্যবিভাগের গুষধধাবলী 

ইহারই ব্যবস্থায় নির্ণাত হইত। ইহার 
বিয়োগে বিদ্যালয়ের যথেষ্ট ক্ষতি হইল। 

ইহার বিয়োগবার্থ! প্রচারমাআঅ বিদ্যালয় এক 

দিনের জন্ত বন্ধ করা হইয়াছিল। আমরা 
ইহার অভাবে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছি। 

ভগবান ইহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রাণে 

শান্তিবারি প্রদান করুন। 

আয়ুর্বেদ--শ্রাবণ, ১১২৬। [ ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা 

রসায়নবিদ বাঙ্গালী বালক ।-__₹ 

জবৰলপুর সহরের মিঃ পি, সি, দত্ত নামক 

জনৈক ব্যারিষ্টারের পুক্র মিঃ ই, দত্ত নাঁমক 

একটি সতের বৎসর বয়সের বালক রসায়ন 
শাস্ত্রে নানাপ্রকার উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় 

দিয় বিজ্ঞানবিদ্ পঞ্ডিতগণকে স্তস্তিত করিয়া 

তুলিয়াছেন। কয়লার খনিতে এক প্রকার 

বাম্প জন্মে, সে দেখাইয়াছে যে, উহা! অন্য 

স্থানেও জন্মান যাইতে পাঁরে। এই বাম্প ভিন্ন 
গন্ধক প্রস্তুত করার প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়া 9 

এ বাণক সরকার হইতে পেটেন্ট প্রাপ্ত 
হইয়াছে । সোডা, কার্বনেট, আযলুমিন। 
পটাশ প্রভৃতি আরও কতকগুলি দ্রব্যও 

তর বালক আবিষ্কার করিয়াছে। বাঙ্গালীর 

পক্ষে ইহা গৌরবের কথ সন্দেহ নাই। 

অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজের 
নূতন ব্যবস্থা ।-_অষ্টাঙ্ক আয়ুর্বেদ কলে- 

জের ছাত্র সংখ্য। ক্রমশঃই বদ্ধিত হইতেছে। 
এই শ্রাবণে এই কলেজ ৪€র্থ বসবে পদার্পণ 

করিল। নূতন সেসনে অনেকগুলি 199৮৮ 

ও 11061 07010269 কৃতবি্ধ ছাত্র ভি 

হইয়াছে । এই সকল ছাত্রের ভবিষ্যৎ উপায়ের 

জন্য কলেজের কর্তৃপক্গগণ স্থির করিয়াছেন যে, 

চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১ম ও দ্বিতীয় ছাত্রকে 

ভারতীয় প্লাজন্যবর্গের চিকিৎমকরূপে অথবা 

সরকারি চিকিৎসায় সমূহের চিকিৎসকের 

কার্ষ্যে উপযুক্ত বেতন নির্ধারণে নিযুক্ত করিয়া 
দিবেন। বাহারা চিকিৎস! বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে 

চাকরী করিবার প্ররয়াসী, তীহাদিগের পক্ষে 
ইহা অপূর্ব স্থযোগ সন্দেহ নাই। 



আয়ুর্দেদ,- বিজ্ঞাপন 

গ্রাহকদিগের দ্রব্য । 
বর্তসান ভাদ্র সংখ্যায় আবুব্বেদের ওয় বর্ষ পূর্ণ হইল, গাগামী আর্িনে ইহার ৪র্থ বর্ষ আরস্ত হইবে। 

দুঃখের বিষয় এখনো কয়েকজন গ্রাহফেব নিকট ৩য় বর্ষের মুল্য বাকী স্বহিয়াছে। বাকী মূল্য প্রেরণের 

জন্য সেই মকল গ্রাহকের সকরুণ ছৃষি জ্বামর। আকর্ষণ ফবিতেছি, এই সংখ্যা কাগজ পাওয়ার পরই 
দয়! করিয়। তাহাব মণি অর্ডারে মূলা প্রেরণ করেন-_ইহাই ত।হদিগের নিকট বিনীত প্রার্থন।। 

প্রতি বর্ধেই ইহার মূল্য অগ্রিম পাঠান নিয়ম। যেনকল সহদয় গ্রাহক প্রতি বৎন'র অখ্রিম মুল্য 

পাঠাইস্া আমাদিগকে উৎসাহিত করিয়। থাকেন, ঠাহারাও কৃপ!। পূর্বক ৪র্থ বর্ধেব অগ্থা মণি অর্ডার 

করিবেন _ইহা তাহাদিগের নিকট প্রার্থনা করিতেছি! 

বাহ।র1 ৩য় বর্ষের বাকী মূলা মণি অর্ডার করিবেন, ওর্থ বর্ষের মুলা ভাহাবা কোন সময় প্রদান 

করিবেন তাহ! যদি খাণ অর্ডার ফুপনে লিখিয়। জানান, তাহ হইলে তাহাদিগের মিকট আমব। বিশেষ 

বাধিত হুইব, বিশেষ অন্জ্ুবিধ। না! হইলে ৩য় ও ৪র্থ বর্ষের মূল্য একত্র মণি জর্ডাব করিলেই আসাদের-পক্ষে 

বিপেষ হুবিধা হয়। 

ভাদ্র মানের সুচী। 
বিষয় লেখকের নাম পৃষ্ঠা 

১। অশ্বিনীকুমাব ( কবিত] ) শ্রীধুক্ত দিদ্ধেশ্বর সামাধ্যায়ী ব্যাকরণৃতীর্ঘথ বিগ্যাবিনোদ 

এইচ, এল, এম, এস ৪৪১ 

২। প্রাচীন ভাবতে কীটান্ুতত্ব__মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত যাদবেশ্বৰ তর্করত্ব *** ৪৪২ 

৩। পঞ্চকর্শ ব্যাপদ্ ৮, ৪৪৫ 

৪1 জররোগে পথ্য ও চিকিৎসা-কবিবাজ যতি বন্যোগাথযার ১8৫১ 

৫। ওলাউঠ! চিকিৎসা_-কবিরাজ গ্রীযুক্ দীননাথ কবিরত্ব শাস্ত্রী ৮০ 8৫৭ 

৬। শিগুব খান্-_কুমারতন্ত্র রচয়িত। ০ ৪৬৩ 

৭। অষ্টাঙ্গ আঘূর্েদ বিস্তালয় ও ধ্বস্তরি--কবিরাজ শ্রীযুক্ত সতাযচরণ সেনগুপ্ত কবির 
৪৭২ 

৮। বিবিধ সঙ্গ রর ্ নর .... ৪৭৫ 

অধীঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয় ব৷ আমুর্দেদ কলেজ । 
গত ১৫ই শ্রাবণ হইতে এই কলেজের ৪র্খ বর্ধ আবস্ত হইয়াছে । নূতন ছাত্র ভর্তি করিধার সময় খর্থমীন 

ভী্র সাসের ৩, তারিখ পর্য্যন্ত । সংস্কৃত ও বাঙ্গালার দুইটা বিভাগ সংস্কৃতনভাবাহ বাৎপর ছাঅছিগক্রে শংকিত 

বিভাগে এবং বাঙ্গাল। ভাষায় বোধাধিকার থাকিলেই বাঙ্গাল। বিভাগে ভর্তি কর! হয়। ডাকারি ও 

কবিরাজি চিকিৎসাব সমন্বয়ে এই কলেন্স প্রতিষ্ঠিত। আধুব্বদীর় গ্রন্থগুলি ভিন্ন আ্যানাটমি, সার্জারি 

ও ফিনিওলজির শিক্ষ। বিশেষ গাবে প্রদান কর হয়। সার আশ্ততোয এই কলেজের যোর্ড আব ট্রার্িব 

এবং যহামহোগাধ্যা় কবিরাজ গণলখ কলেজ কাউন্দিলের প্রেসিডেন্ট । দেশের লন্বপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার ও 

কবিরাজগণ ইহার অধ্যাপক। প্রবেশ ফিঃ ৫১$ মাসিক বেতন ৩. কলে মংলগ্ন বোডিংয়ের ব্যব্্থ। আছে। 

কবিরাজ ঘাসিনীভূষণ রায় কাববত এম এ এস বি, ত্রিজিপ্যাল, ২৯ নং ফড়িযা পূব ট্রট, কলিকাত।। 



[বনামূলযো ক্যাটালগ লভন। 

অভাবনীয় ব্যাপার ! 
_অলঙ্কারে যুখাস্তর !! 

চিরে ডি |. 

গভরমেন্ট হইতে রেজেষ্টারী করা 

| সির সি 
«আসল ও নকল” নামক অপূর্ব গল্পের বই পত্র দিলে পাঠান হয় । 
যাহা হইবার নয়-_যাহা কেহ কক্পনায় এপধ্যস্ত আনিতে পারেন 

নাই-__সেই অসম্ভব সম্ভব হইতে চলিল। রমণীরঞ্জন চুড়ি এ যাবৎ 
কেবলমাত্র গিনি স্বর্ণেরই প্রস্তত হইত-_কেমিক্যাল বা অন্য কোন 
ধাতুতে ইহা! এ পর্য্যন্ত কেহই প্রস্তুত করিতে পারেন নাই। স্টার, এস 

প্যাটার্ণ, বরফী প্যাটার্ণ, এস চিডিতন ইত্যাদি সর্বববিধ চুড়িই কেমিক্যালে 
প্রস্তত হইয়াছে, কিন্তু রমণীরঞ্জন চুড়ি-_-যেমন তেমনিই আছে, গিনি ন। 
হুইলে উহ! প্রস্তত হয় না। আমরা বহু পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে ইহা 
প্রস্তুত করিয়াছি । কেমিক্যালের কিন্যা অন্য ধাতুর সমস্ত চুড়িই 

সাধারণে ব্যবহার করিয়াছেন, আমর! তাহাদিগকে একবার রমণীরঞ্জন 

চুড়ি এক সেট ক্রয় করিতে অনুরোধ করিতেছি । ইহা গিনির চুড়ির 
নিকট পাশাপাশি রাখিলে কোনটা ব্বাসল কোনটা নকল তাহা ধর] বড় 
কৃঠিন হইয়া পড়ে । এক সেট পাঁচ টাকায় ক্রয় করিলে আপনার পাঁচ- 
শত টাকার গিনির চুষ্টির অভাব মোচন করিবে । ইহ! বিজ্ঞাপনের কথা৷ 
নহে--আপিয়৷ স্বচক্ষে দেখুন-_-পরীক্ষা করুন_-তারপর যদি ক্রয় না 
করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, আপনার রাহাছুরী বুঝিতে পারিব। 

মূল্যাদি এক সেট ৮ গাছ! ৫২ পাঁচ টাকা । মাশুল ।%০ আনা। 

এইচ ব্যানাজ্জি এণ্ড কোং 



আয় 
মামিকপত্র ও নমালোচক। 

টিটি -শাশিিশিশীীঁশীটি ২ স্পা সস সপ সদ সা সর ্ স্প্পি্পপপস 

ওয় বর্ষ। | বঙ্গাব্ ১৩২৬-- ভাদ্রে। ] ১২শ সংখ্যা । 
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“অশ্বিনী কুমার” । 
চি ৪৯০ শীট 

আদিম যুগেব প্রাচীন গাথা বিঘোধিল বেদ সমন্ববে। 
যা,দেব মহিমা যা'দেব গবিম! উৎলে আজিও ভুবন ভবে ॥ 

ব্রিদিবে যা”দেব অতুল প্রভায়, ছাইল অপাঁব যশেব বাঁশি। 
শান্ত কবিল ককণ। ধাঁবায মুগ্ধ এখনও জগত বাসী ॥ 

ধ্য ধবণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হাঁবা। 

অমব শ্রেষ্ঠ গুণ গবিষ্ঠ অশ্বিনী সুত সুষমা ভবা ॥ 

জনক ধা”দেব কশ্তপ সত ত্রিলোক পুজ্য দেবতা! স্থ্য্য । 

বিশ্বকর্্মা-তনয়া- সংজ্ঞা জননী, জামাতা অধৃতাচার্য্য ॥ 

উত্তব কুক বর্ষে উদ্দিল যুগল কুমাঁব মধুব দৃশ । 
বিবাট তীর্থে পুণ্য আলোক উজলি” ছাপিল সাঁধাটি বিশ্ব॥ 
ধন্য ধবণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হাঁবা। 

অমব শ্রেষ্ঠ গুণ গবিষ্ঠ অশ্বিনী স্ৃত সুষমা ভব ॥ 

দক্ষ-সকাশে শিক্ষা! লভিলে শিষ্য হইল অমব ইন্দ্র। 
অশেষ প্রতিভ। প্রকাশি” বচিলে স্বনামে অশ্বিনীকুমাব তন্ত্র ॥ 

তৈবব-ক্রোধ-ছিন্নশীর্ষ যুক্ত কৰিলে ব্রহ্গাদেবে । 
যক্ত অংশ লভিলে সমবে অক্ষত কবি' দেেষত! সবে ॥ 



৪৪২ আয়ুর্বেদ-_ভাঁদ্রে, ১৩২৬। [ ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্য। 
০ ০ পিপল আত প্র পাপী তি ০ আস উজ 

ধন্য ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা । 
অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিট অশ্বনী সত সুষমা ভরা। 

সিহত 

তুজস্তস্ত ব্যাধি বিসুক্ত তোমারি প্রভাবে £দেবতা ইন্দ্র। 
ভগের নেত্র, তপনে দত্ত দানিলে ; যক্ষা মুক্ত চন্দ্র ॥ 

নুকন্তার” ধর্ম রক্ষা করিলে স্থবির চ্যবনে যৌবন দানি। 
্রঙ্মবাদিনী, যোষাঁর কুষ্ঠ নীরোগি* মুছা”লে কুমারী বাণী ॥ 
ধন্য ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা । 

অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ অশ্বিনী সুত সুষমা! ভরা ॥ 

ইন্দ্র ছেদিত শীর্ষ যোজিলে র্ধ।চি মুনির পুনর্বার। 

অরি কর হ'তে রাজা বিমদের পত্রী করিলে সমুদ্ধার ॥ 

তুগ্র পুত্র ভু্্যর স্তবে বিশাল জলধি করিলে পার। 
খজাশ্বেরে নয়নে পশিলে নাশিলে অসীম অন্ধকার ॥ 

ধন্য ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপন আপন হাবা । 

অমব শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ আশ্বনা স্থৃত সুষম। ভরা ॥ 

খেল নৃপতির জায়া বিশবলা স্ততিতে লভিল ককণা তখ। 

সমব ক্ষেত্রে ছিন্ন চরণে লৌহ জঙ্ঘা ঘটিল নব ॥ 
বিজ্ঞানালোক বিকাঁশি নবীন রাখিলে নিথিল বিমল কীর্তি । 

অমর ইন্দ্র বন্দিল পদ নীরোগ মানব ম্মরিয়। মুন্তি ॥ 

ধন্য ধবণী পুণা কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা। 

অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ অশ্বিনী স্থৃত সুষমা ভরা | 

শ্রীলিদ্ধেশ্বর সামাধ্য।য়ী ব্যাক রণতীর্ঘ, বিষ্ভাবিনোদ 

এইচ, এল্, এম্, এস্। 

প্রাচীন ভারতে কীটাণু তত্্। 
52০6 
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জান্্বাণীতে কাঁটাণুতত্বের আবিষ্ষি,যা! | সাহিত্যবিজ্ঞানে নুতন যুগের প্রবর্তন করি- 
তয় সমস্ত ইউরোপে ব্যাপ্ত হইয়াছে । এই | রাছে। পূর্বে বক্ষ গ্রভৃতি কয়েকটা সংক্রামক 
কীটাণুততত্ব "আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানে ও | পীড়ার হেতু বলিম্াা কীটাণুকে ধরা হইত, 



ওয় বর্ষ, ১২শ সংখ্য। ] প্রাচীন ভারতে কীটাণু তত্ব 

এইক্ষণে আর তাহ! নাই, কাঁটাণুর সায় 

তাহার তত্বও বাড়িতে বাড়িতে সমস্ত রোগেরই 
বিভিন্ন নিদান বিভিন্ন প্রকারের কীটাণু বলিয়া 
সাব্যস্ত করিতেছে । পণ্ডিতগণ আবার সিদ্ধান্ত 

করিয়াছেন,--কতকগুলি কাটাণু শরীরের 

অপকারী, কতকগুলি কাটাণু উপকারী । 

দধিতে এই উপকারী কাটাণু পাওয়া ষায়_- 
এইজন্য দধিভোজীর! দীর্ঘাুঃ হইয়৷ থাঁকে। 
আমার্দিগের চিকিৎসাবিজ্ঞানে দধিকে দীর্থাযুর 

কারণ বলিয়াছে কিন! জানি না, তবে অনাদি 

কাল হইতে আমাদিগের দেশে যে দধির 

ব্যবহার ছিল, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, 
এইদেশ হইতেই যে অল্পদিন পূর্বে ভিন্নদেশে 
দধির আমদানি হইয়াছে তাহাও বলিতে পারি। 
ইউরোপীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানে যাহারা দক্ষতা 

লাঁভ করিয়াছেন, তাহাদিগের মুখে নিয়ত 

(যমন দধির প্রশংস! শুনা যায়, তাহারা যেমন 

সকল রোগেই রোগীকে, দধি পথ্য দিবার 

ব্যবস্থা দিয়া থাকেন আমাদের কবিরাজ 

মহাশয়দিগের মুখে সেরূপ প্রশংসা শুনিতে 

পাওয়া যায় না এবং সেরূপ ব্যবস্থাও দিতে 

দেখিতে পাওয়া যায় না। যখন যাহার হুজুগ 

উঠে, তাহা লইয়া তৎক্ষণাৎ ইউরোপ যেমন 

নাচিয়া উঠে, আমাদের বৈগ্ভদিগের আজও 

ততটা হয় নাই, তাহার! গড্ডলিক! প্রবাহের 

একান্ত বিরোধী। ব্যাকরণে পর্যন্ত আছে 

_-স্থুলং করণং দধি”। দধি যে উপকারী 

সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে সকল সময়ে 

সকল অবস্থাতে সকল রোগে দধি যে উপকারী 

_ীহার। দধির আবিক্ষি য। করিয়াছেন, তাহারা 

অন্ততঃ তাহ! স্বীকার 'করিবেন না । এইরূপ 

সমস্ত রোগেরই কারণ কীটাধু - এ কথাও স!হস 

করিয়া বগা যাইতে পারে না। 

৪88৩ 

দধিব মতন কীটাণুতত্বেরও সর্বপ্রথমে 
ইউরোপে আবিষ্কার হয় নাই । ভারতেই কাটা 
তত্বের প্রথম আবিষার, এবিষয়ে সংস্কৃত কাব্য, 
নাটক, পুরাণ, তন্থ হইতে ভুরি ভূরি প্রমাণ 

দেখাইতে পারি। পৃথিবীর সর্বপ্রধান ও সর্ব 
প্রথম ধর্মগ্রন্ব_-বেদে পর্য্যন্ত এই কীটাণুতবের 
উল্লেখ আছে। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও তদ্- 

ভাবে ভাবিত ; তাহাদিগের ভারতীয় ছাত্রগণ 
বেদের মন্ত্রভাগ প্রথমে রচিত, তাহার অনেক 

পরে ব্রাঙ্গণভাগ রচিত, মন্ত্রগাগের মধ্যে আবাৰ 

খক্নংহিতার রচন। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন-_. 

এই স্বকপোলকন্পিত অভিনব মতের পক্ষ- 

পাতী। আমর। কিন্তু সেই মতের কেন ভিও 

বেদে পাই শা। আমরা সকন বেদকেই 

নিত্য অনাদকাপসিদ্ধ বণিয়া বিশ্বাস করি। 

এ প্রবন্ধে তাহাব আলোচনা কবিবার প্রয়ো- 

জন নাই। তীহাদিগের মতসিদ্ধ খক্সংতিতা 

হইতেই এই কীটাণুতন্বের প্রমাণ স্বরূপ 
কয়েকটা মন্ত্রের আঁজ নিয়ে উপেখ করিতেছি, 

পাঠক পাঠিকারা দেখিবেন, ইউরোপ আমা- 

দিগকে আজ পর্যন্তও কোন নূতন কথা 

শুনাইতে পারিতেছেন না। আমরা খক্ 

সমহিতার সেই নন্বগুলির উল্লেখ না কবিয়া 

বা তাহার সায়ন ভাষ্ের উণ্লেখ না করিয়। 

মিঃ রমেশ চন্দ্র দত্ত যে সেই মন্ত্রগুলির অন্্বাদ 

করিয়াছেন, নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম। 
তাভাতেই নবীনদপ অধিক সন্তুষ্ট ইইবেন। 

১। প্অন্নবিষ প্রাণী, মহাবিষ প্রাণী, 

জলচর, অল্পবিষ প্রাণী ছুই প্রকার (জলচর 

ও স্থলচর ), দাহকর প্রাণী, এবং অদৃশ্ঠরূপ 

প্রাণী, আমাকে ( বিষ দ্বারা ) সম্পূর্ণরূপে লিপ্ত 

করিয়াছে। 

২। যে ধধ আসিতেছে তাহ অদৃস্ত 

চা 
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রূপ (বিষধর) প্রাণীকে নাশ করে ও 

জ্রীত্যাবর্তনকালে তাঁহাকে নাশ করে। বিনষ্ট 

হইবার সময় নাশ করে এবং প্রি হইবার 
সময় পেষণ করে। ও 

৩। শর, কুশর, দর্ড, সৈর্যা, মুঞ্জ, বীরণ 

প্রভৃতি (ঘসে) অদৃষ্টরূপে অবস্থিত (বিষধরগণ) 

সকলে মিলিত হইয়! আমাকে লিপ্ত করিতেছে। 

৪। যখন ধেন্ুগণ গোষ্টে ভপবেশন 

করিয়া আছে, যখন মুগগণ নিজ নিজ স্থানে 

বিশ্রাম করিতেছে, যখন মম্ষ্যের চৈতন্ 

অপগত হইয়াছে তখন অৃষ্তরূপ (বিষধর ) 
আমাকে লিগু করিয়াছে। 

তস্করের স্তায় এই সকলকে রাত্রি- 

কালে দেখা যাঁয়। উহাবা নিজে অনূশ্ঠ 
হইলেও সমস্ত জগৎ দর্শন করে। অতএব 
মন্গষ্যগণ ! সাবধান হও। 

৬। স্বর্গ পিতা, পৃথিবী মাতা, সোম 

ভ্রাতা, অদিতি ভগিনী । অদৃষ্ট সর্বদর্শীগণ ! 
তোমরা নিজ নিজ স্থানে অবশ্থিতি কর এবং 

যথা স্থখে গমন কর। 

৭। যাহার! স্বন্দবিশিষ্ট, যাহারা অঙ্গ- 

বিশিষ্ট, যাহারা শুচিবিশিষ্ট, যাহারা অত্যন্ত 

বিষধুক্ত, অদৃষ্টগণ ! তোমাদ্দিগের এখানে কি 
আছে? তোম্রা সকলে মিলিয়া আমাদিগের 
নিকট হুইতে চপিয়! যাও। 

৮| পূর্বদিকে সুর্ম্দেব উদ্দিত হইতে- 
ছেন। তিনি সমস্ত বিশ্ব দর্শন করেন এবং 

অপৃষ্টদিগকে বিনাশ করেন।. তিনি সমস্ত 
অদৃষ্টদিগকেও যাতুধানীদিগকে বিনাশ কল্পেন। 

৯। ুর্য্য প্রচুর পরিমাণে সমস্ত বিষ 
নাঁশ করতঃ উদয় হইতেছেন, সর্বদন্শী অনৃশ্থ- 

(১) এই স্ুক্তটির বাঙ্গালা বাখা! কেহ করেন 
বাদ প্রদত্ত হইল। 

আয়ুর্ধবেদ--ভাঁত্র, ১৩২৬। [৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 

দিগের বিনাীশক, আদিত্য জীবলোৌকের 

মজলের জন্য উদ্দিত হইতেছেন। 
১০। শৌত্ডিক গৃহে চর্ময় সুরাঁপাত্রের 

স্তায়, আমি হুর্ধযমণ্ডলে বিষ নিক্ষেপ করিতেছি । 

পুজনীয় হূর্যদেব যেমন প্রাণত্যাগ করেন না, 

সেইরূপ আমরাও প্রাপত্যাগ করিব না। 

সূরয্যদেব অশ্বদ্বার! চাঁলিত হইয়া দুরস্থিত বিষকে 
অপনয়ন করেন। হে বিষ [ মধুবিদ্ভা তোমাকে 

অমৃতে পরিণত করে। 

১১। ক্ষুদ্র শকুস্তিক৷ পঙ্গী তোমার বিষ 

খাইয়৷ ফেলিয়াছিল, সে যেমন প্রাণত্যাগ করে 

নাই, আমরাও প্রাণত্যাগ করিব না। হুর্যযদেব 
অশ্বদ্বার৷ চালিত হইয়! দুরস্থিত বিষকে অপ- 

নয়ন করেন। হে বিষ! মধু বিদ্যা তোমাকে 

অমৃতে পঁরণত করে। 

(খকৃবেদ সংহিতা--২য় অষ্টক, ৫ অধ্যায়ঃ 

১ মণ্ডল, ১৯১ নন ) 

সর্বদেবশ্রেষ্ঠু সমস্ত দেবতার হিতকারী 

সর্বরোগনাশক ভিষক (ধাহার স্মরণ 

করিলেও সনস্ত রোগের নাশ হয়) বাগ্মী- 

দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রুদ্র আমাকে 

সর্বাপেক্ষা অধিক উপদ্দেশ দিউন। হে কুদ্র! 

সেই সমস্ত সর্পব্যাপ্বাদিকে বিনাণ করিয়া ও 
অধরাচি ( অধোধোগমনশীল! অর্থাৎ চক্ষুর 

বাহিরে অবস্থিত) যাতুধানীদিগকে (রাক্ষসী- 
দ্িগকে ) বিনাশ করিয়া আমাদিগের নিকট 

হইতে দূর করিয়া দেও। (শুর্লযভূর্ক্বেদ-_ 
মধ্যেন্দিত শাখা ১৭ অঃ ৫ কণ্তিক )” (১) 

বেদ সংহিতা হইতে যে কয়েকটী মন্ত্র 
উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইল, তাহ দ্বারাতেই 
প্রাচীন ভারতে যে কীটাণুতত্ব পরিজ্ঞাত ছিল, 

ন।ই, যজুর্ধধেদে মহীধরকৃত ভাষা।নুসারে এই বা মু 
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তাহা সপগ্রমাণ হইয়াছে। তত্থ, স্থৃতি, রামারণ, 

মহাভারত, পুরাণাঁদিতে ইহা অপেক্ষা আরও 

স্পষ্ঠতর প্রমাণ আছে, তাহা আর এবার 
উদ্ধৃত করা গেল না। আবগ্তক হইলে 

পাঠক পাঠিকারু জিজ্ঞাস্ভাব বুঝিতে পারিলে, 
বাঁরাস্তরে প্রকাশিত হইবে। এই যে শাস্ত্র 

কারগণ কুষ্ঠ, ষঙ্গী রোগী প্রতৃতিব সহিত 

“আলাপাৎ গাত্র সংস্পর্শাৎ নিঃশ্বাসাৎ সহ- 

ভোজনাৎ” প্রভৃতি বচন দ্বারা সংসর্গ করিতে 

নিষেধ করিয়াছেন, তাহাদ্ববাতেও ত বুঝা! 

যায় যে; তাহাদিগেব কীটাণুতত্ব অবিদিত 

ছিল না। কাহারও মৃত্যু হইলে কিয়- 

পঞ্চকন্ম ব্যাপদ্ ৪8৫ 

স্মিবসেব জন্য ( অশৌচ কাল পর্য্যন্ত ) যে সেই * 
গুহ হইতে কেহ দান গ্রহণ করে না, সেই 
গৃহে কেহ আহার করে না- এমন কি ভিক্ষা 

পর্য্যন্ত গ্রহণ করা ও বিতরণ করা বন্ধ শবদাহী 

ও শববাহীর ভিন্নজলাশয়ে নান করিয়া 

গৃহে প্রবেশের বভিভাঞ্জা দীড়াইন্লা হাতে, 
পায়ে, মুখে এবং বক্ষঃস্থলে নিম্বপত্র সংযুক্ত 

ও অগ্নিম্পর্ণ করিবার পদ্ধতি আছে, উত্তপ্ত 

লৌহ ও উত্তপ্ত শিলাবস্ত হাতে, পায়ে, বুকে 
ও মুখে স্পর্শ করিবার পদ্ধতি আছে, ইহার 

মূলেতেও আমর! কীটাণুতত্বেৰ আভা পাই । 

শ্রীষাদবেশ্বর তর্করত্ব। 

পঞ্চকর্ম ব্যাপদ্। 

( পুর্বপ্রকাশিত অংশের পর |) 

ড1। এইবার বিবন্ধের কখ। বলুন। 
ক। দোষ ডর্দ বা অধোমার্গ দিয়ে 

নিঃস্থত হ'তে থাকলে যদি রোগী শীতল গৃহে 

অবস্থান, শীতল জল পান ব! শীতল বায়ু সেবন 

কবে অথবা শীতল দ্রব্য শরীরে পরিষেক 

করে তা" হলে দোষ সকল শোতঃ সমূহে দুর্বল 

এবং ঘনীভূতভাঁবে থেকে বাধু, মূত্র ও 

পুবীষফকে রৌধ করে,--বিবন্ধ ব্যাপৎ উৎপন্ন 

করে। ইহাতে পেটে গুড় গুড় শব্ধ, 

দাহ, জব এবং তীব্র বেদন। হয়ে থাঁকে। 

এরূপ স্থলে রোগীকে সত্বর বমন করিয়ে অবস্থা 

বিবেচনায় চিকিৎসা করবে। দোষ সকল 

শবীবের অধোভাগে থাকলে সৈম্ধব লৰণ 

কাজি ও গোমুত্র মিশ্রিত করে বিরেচন প্রয়োগ 
করবে। দোষ অনুসারে আস্থাপন ও অন্বাসন 

প্রয়োগ করবে । আর দোষ ও উভয় মার্গের 

উপদ্রব লক্ষ্য করে হু্ধ, যূষ বা মাংস রস 

পথ্য দেবে। 

ডা। এই বিবন্ধব্যাপদে অধোর্দিকের 

কথা বলা হ'ল, কিন্তু উর্ধদিকের কথা বল৷ 

হল না ! 

ক। লা হ'য়েছে বৈ কি। 

ডা। কৈ কখন বলা হল? 

ক। মশায় যদি এতেও না বুঝতে পেরে 
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থাকেন, তবে শান্ত্রকার নাচার ! প্রথমে বলা 

হয়েছে বমন বিরেচনের র্যাপদ একই। তার 
পর বলা হ'ল-বিবন্ধ ব্যাপদে 'বমন করিয়ে 

উপযুক্ত চিকিৎসা করাবে | তারপর অধো- 
ভাগের দোষের চিকিৎসা! বলা হ'ল। সুতরাং 

প্রথমটা যে উর্ধাভাগ্রের চিকিৎসা সেটা কি 

বুঝতে বাকী রইল ! এতটুকু বিবেচনা! শক্তি 
না থাকলে তার চিকিৎসা করাই বিড়ম্বনা । 

ডা। এ দীনহীনের অত তীক্ষ বুদ্ধি নেই, 

বিশেষ আমাদের চিকিৎসা শান্ত্রে সব কথা 

স্প্ট করে বলা আছে। 
ক। এও তো! অস্পষ্ট কিছু নয়, বুদ্ধি 

থাকলে বেশ স্পষ্ট। 

ডা। কিন্তু চিকিৎসার কথা আরও স্পষ্ট 

ক'রে বলা উচিত। 

ক। আরও স্পষ্ট, সেকি রকম? বিষ্া-' 
সাঁগর মহাশয়ের বোধোদয়ের মত ? আমরা 

ইতঃস্তত যে নকল দ্রব্য দেখিতে পাই তাহা" 

দিগকে পদার্থ বলে, পদার্থ তিন প্রকার। 
চেতন -» 

ডা। মাপ করুন মশার়। এখন বস্তি 

ব্যাপদের কথা বলুন। 

ক। ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন কেননা 

বমন বিরেচন সম্বন্ধে আর ছুই একটী কথ! 

বপবার আছে। -আপনি ছ'সিয়ার নন বলে 

এ আপত্তি উত্থাপন করেন নি। কিন্ত 

দেখুন বমন বিরেচন ব্যাপৎ এক সঙ্গে বলা 

হয়়েছে--অথচ নাম বলা হয়েছে পরিকর্তিকা 

বা গুদপরিকর্কিকা, পরিস্রাব এবং প্রবাহিকা । 

ত বমন ব্যাপদে দেহের উর্ধ ভাগে প্রবাহিকা! 

প্রভৃতি কি ক'রে হষে। 

আয়ুর্বেদ _ভাড্রে, ১৩২৬। 
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ক। এজন্যে ভীত হবেন না, অবহিত 

চিত্তে শ্রবণ করুন। বিরেচনে যাহাকে 

পরিকর্তিকা বা গুদপরিকর্তিকা বলে, 

বমনের সেইরূপ ব্যাপং হ'লে তা'কে 

কণ্ঠক্ষণম ( কণ্ঠদেশ ফুঁড়ে ফেঞ্জার মত যন্ত্রণা ) 
বলা যায়। শরীরের অধোভাগে যাহার নাম 

পরিআব, উর্ধভাগে তাহার নাম গ্রেন্স প্রকোপ 
(শ্লেম্া নির্গত হওয়া )। অধোভাগে যাহার 

নাম প্রবাহিকা, শরীরের উর্ধভাগে তাহার নাম 

শুফষোদগার। 

ডা। এখন আপনার বমন বিরেচন 

ব্যাপদ শেষ হল তো! এইবার বস্তি ব্যাপদের 

কথা বরুন। 
ক। শেষযে ঠিকহ”ল তা” নয়। কেননা, 

ভালরূপে বোঝাতে গেলে এর চেয়ে আরও 

ভাল করে বলতে হয় এবং আরও অনেক 

কথা বলতে হয়। সে রকম ভাবে কেন 

বলিনি সে কথা পরে বলব। এখন ধৈর্য্য 

ধারণ করে বস্তি ব্যাপদ্ শ্রবণ করুন। কারণ 

বস্তি ব্যাপদ্ শাস্ত্রে ছেযষ্টি (৬৬) প্রকার ব'লে 

কথিত হয়েছে। তা” ছাড়! স্নেহ প্রত্যাবর্তন 

না করবার গুটি ছয়েক কারণ আছে। 

ডা। আঃ সর্বনাশ ! 

ক। ভীত হবেন না। ভীত হবেন, না, 

ম'পায় অবহিত চিন্তে শ্রবণ করুন। শাস্ত্রে বলে 
বে সর্বনাশ উপস্থিত হলে অঞ্ধেক পরি- 

ত্যাগ করতে হয়। তা আপনি খন সর্বনাশ 

বলছেন, তখন অর্ধেক পরিত্যাগ করে বলব। 

ডা.। সেকি রকম হবে? ছেষটি ব্যাপ- 

দের মধ্যে তেত্রিশটের বিষয় বলবেন। 

ক। না ছেষটিটের বিষয়ই বলব তবে 

ডা। তাও তো বটে, এখন এর সনসা। ! সংক্ষেপে অর্থাৎ অদ্ধেক পরিত্যাগ ক'রে। 

কি বলুন। ডা। আচ্ছা তবে তাই ধলুন। 



৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্য। ] পঞ্চকন্ম ব্যাপদ্ । ৪৪৭ 
পিক আপ 

ক। প্রথমে বস্তি ব্যাপদগুলির তেদ ও 

নাম বলছি। চলিত, বিবর্তিত, পার্খাবগীড়িত, 
উৎক্ষিপ্ত, অবসন্ন ও তির্ধ্যকক্ষিপ্ত এই কয়টা 

বস্তি নাম বসাইবার দোষ । অতি স্থুল, কর্কশ, 

অবনত, অন্ু (ক্ষুদ্রাকার ), ভিন্ন (বিদারিত ) 

সনিকষ্ট কর্ণিক, বিপ্রকষ্টকর্ণিক, সুক্ষ (সুক্ষ 

মুখ), অতিচ্ছিদ্র, অতি দীর্ঘ, ও অতি হুম্ব 

এই কটা বস্তির নলের দোষ। বনলতা, 

অল্পতা, সচ্ছিদ্রতা, প্রস্তীর্ণতা,- ও ছর্বলতা এই 

পাঁচটা বস্তির দোষ। অতি গীড়িততা, শিথিল 
পীড়িততা, ভূয়োভূয়ঃ অবগীড়ন, ও কালা- 

শপ শিস সস এ এ সা খা চু শষ | পাপ 

ক। আপনি বিজ্ঞ চিকিৎসক হ'য়ে এই 

কথাট। বল্লেন শুনে আশ্চর্য্য হচ্ছি॥ বিস্তার 

শাস্ত্রে নেই, চিকিৎসকের স্থির ক'রে নিতে 
£হবে। সংসারে ছু'টা মানুষের মুখ যেমন এক 

বকম দেখা যায় নাঃ তেমনি রোগই থাকুক 
আব উধধ প্রয়োগই বলুন-_ছু”টা রোগীকে এক । 
রকম দেখা যায় না,-বা ছ' জায়গায় ওষধ 

প্রয়োগ ক'রে একরকম দেখা যায় না। 

স্থতব্যং শাস্ত্রে যে সাতষটি প্রকার বস্তি ব্যাপ- 

দের কথা দিগ্ৰর্শন স্বরূপ উপদেশ দেওয়া 

হয়েছে, তা” ছাড়া যে আরও কত রকম ব্যাপৎ 

তিক্রম এই চাবিটা পীড়নের (বস্তি টিপিয়াঁ; ঘ'টুতে পারে তার ইয়ত্তা সেই। সেইজন্টে 
ওঁধধ প্রয়োগের) দোষ। আমতা, হীনতা, 

অতিমাত্রতা, অতিণীততা, অত্যঞ্চত, অতি | 

তীক্ষতা, অতি মুদৃতা, অতি সিগ্ধতা, অতি 

কক্ষতা, অতিসান্ত্রতা ও অতি দ্রবতা এই 

এগারটী ওষধ দ্রব্যের দোষ। অথবা শীর্ষতা 

(মস্তক নত করিয়া শয়ন ), উচ্ছীর্যতা (মস্তক 

উন্নত করিয়৷ শয়ন), নাজতা, উত্তানতা, সন্কৃচিত 

দেহতা, স্থিততা ও দক্ষিণ পার্থে শয়ন এই 

সাত প্রকাব শয়ন দোষ। চিকিৎসকের 

অনভিজ্ঞতা বপতঃ এই চুয়্াল্লিশ প্রকাখ বস্তি 

ব্যাপদ ঘটিয়। থাকে । রোগীর নিমিত্ত ষে 

পঞ্চদশ প্রকার ব্যাপদ্ ঘটিয়৷ থাকে তাহ 

পরে বল৷ যাইবে । নেত্র ও বস্তি এই উভয়ের 

অযোগ, আশ্মান, পরিবর্তিকা, পরিস্রাব, প্রবা- 
হিকা, হৃদয়োপকরণ, অঙ্গো গ্রগ্রহ অতিযোগ 

ও জীবাঁদান এই নয় প্রকার উপসর্গও চিকিৎ- 
সকের অনভিজ্ঞতা বশতঃ ঘটিয়া থাকে । 

ক্ষেপে এই সীতষটি প্রকার ব্যাপদের বিষয় 

কথিত হইল 

ডা। সর্বনাশ এই সংক্ষেপে! তবে 

বিস্তার কি? 

| শাস্ত্রে এরূপ বলা হয়েছে। 

ডা। তা" যা” বলেছেন ঠিক। কেবল 

| শাস্থের---অবস্ত আমি আমাদের চিকিৎসা 

শাস্ত্রে কণ। বলছি--উপদেশ শুনে চিকিৎস। 

করা চলে না। অবস্থা ভেদে নিজের বুদ্ধি 

বৃত্তির উপর নির্ভর ক”রতে হয়। এটা আবার 

আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে যতটুকু দরকার, 

আপনাদেব চিকিৎসা শাস্মে তার চেয়ে বেশী 

দেখছি। 

ক। সে জন্তে আমরা শান্নকারদের 

নিকট কৃতজ্ঞ এবং তাবা আমাদের উপর 

এতটা বিশ্বাস স্থাপন করেছেন বলে আপনাদের 

গৌরবান্িত বোধ করি। কিন্তু বলতে ছঃখ 

ও লজ্জায় মরমে মরতে হয়, এখন ঠিক তার 

উলটো হয়েছে । এখন বংশের মধ্যে যে 

প্রতিভাহীন, সেই কবিরাজী শেখে, আর যার! 

প্রতিভাশালী, তারা অন্যান্ত অর্থকরী বিস্তা 

শিক্ষা ক”য়ে থাকে । 

ডাঃ। হা, চিকিৎসা বিস্তাটা এমনই 
সোজা! বটে। যাঁক্ সে জন্যে আর ছ:খ করে 

কিহবে? আপনি তারপর কি বলুন। 
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ক। পুর্বে সাঁতঘটি' বকম দোষের কথা 

বলেছি, তার মধ্যে স্নেহ প্রত্যাগত অর্থাৎ বস্তি 
প্রয়োগ করলে ওধধ ফিরে না৷ আসবার আটটা 

কারণ আছে। (১) গতাদি ত্রিদোষ ছারা 
অভিভূত হওয়া (২) ভূক্ুদ্রব্য দ্বারা আচ্ছন্ন 

হওয়া, (৩) মলের সহিত মিশ্রিত হওয়া (৪) 

দেহমধ্যে অধিক দুর প্রবিষ্ট হওয়া, (৫) ন্বেহ 
ও স্বেদ প্রয়োগ না করা ও অনুষ্ণ ও অন্ন 

আহারকারী ন্যক্তিকে স্বেদ না দেওয়া । 

বস্তির নল চলিত বা বিবর্তিত হ'লে গুহা 

দেশে ক্ষত ও বেদনা হয়। "ইহাতে খাদ্যা- 
খান্ছের স্তায় মধু ঘৃতাদি প্রয়োগ করতে হয়। 

নল অত্যুৎক্ষিপ্ত (উচ্চদিকে প্রযুক্ত) এবং 
অবসন্ন (অধোর্দিকে প্রযুক্ত) হ'লে মলদ্বারে 

বেদনা হয়। ইহাতে পিতৃনাশক চিকিৎসা 

এবং স্নেহ পদীর্থ সেচন করা উচিত । তির্য্যক্ 

ভাবে কিম্বা! পার্খব ভাগে নেত্রনল প্রযুক্ত হ'লে 

মুখ আবৃত থাকায় ওষধ সম্যকরূপে প্রবেশ 

করিতে পারে না । নল অত্যন্ত স্থল কর্কশ 

বা অবনত হ'লে গুহাদেশে ক্ষত ও বেদন! হয় 

এবং পুর্বোক্ত ক্ষতের শ্লায় চিকিৎসা করতে 

হয়। 
নলের কর্ণিক। বর্তির মুখের খুব নিকটে 

হলে, নল ভগ্ন হলে অথবা অত্যন্ত ক্ষুদ্র 

হ'লে বস্তির ওষধ বাহির হইয়া পড়ে। নলের 
কর্ণিক! বৃহৎ এবং নিকটবর্তী হলে মলদ্বার 
আহত হইয়া রক্তপাত হয়। এরপ স্থলে 
পিত্তনাশক ক্রিয়। এবং পিচ্ছা বস্তি হিতকর। 

নল হস্ব'বা বা নলের ছিদ্র সরু হ'লে বস্তি 

প্রয়োগ ক'ম্ৃতে হয়, ওধধ দ্রব্য ফিরিয়া 

আইসে এবং বস্তি বিখ্যাত হেতুতে রোগ 
উৎপর হয়। নল দীর্ঘ এবং খর ও বৃহৎ ছিদ্র 
বিশিষ্ট হলে অত্যন্ত অব্পীড়ন বশতঃ যন্ত্রণ| হয়। 

আয়ুর্বেদ-_ভাদ্র, ১৩২৬। | ৩য় বর্ষ, ১২শ মংখ্য]। 

বস্তি বিস্তীর্ণ এবং স্থুল হলে যেরূপ দোষ 

হয় সেইরূপ হয়; বস্তি ছোট হলে অল্প ওষধ 
ধরে বলে গুণকারী হয় না। বস্তি উত্তমরূপে 

বাধা না হ'লে বা সামান্য ছিদ্রযুক্ত হ'লে, নল 

ভিন্ন হ'লে যেরূপ দোষ ঘটে--সেইরপ হয়। 
বস্তি অত্যন্ত বল পূর্বক পীড়ন করলে 

মধ আমাশয়ে গমন কবে এবং বায়ু 

কর্তৃক চালিত হইয়! নাক মুখ দিয়া নির্গত হয়। 

এরূপ ঘটিলে সত্বর গলদেশে পীড়ন, চুল 
ধরিয়া চালনা! করা, তীক্ষ বিরেচন, তীক্ষ 
শিরোবিরেচন, শীতল দ্রব্যের পরিসেক করা 

কর্তব্য। বস্তি আস্তে আস্তে টিপলে ওঁষধ 
' পক্কাশয়ে যাঁয় না এবং কোন ফলপ্রদ হয় না। 

বস্তি বার বাঁর পীড়ন ক'রলে অত্যান্তরস্থ বায়ু 

কুপিত হ'য়ে আখ্ান এবং অত্যন্ত যন্ত্রণা উৎপন্ন 

করে। ইহাতে উপযুক্ত বস্তি প্রয়োগ করা 

কর্তব্য। কাল অতিক্রম কবে অর্থাৎ দীর্ঘ 

কাল ধরে বস্তি প্রয়োগ কণরলে অত্যন্ত বেদনা 

হয় এবং রোগ বাড়িয়া যায় । ইহাতে পুনরায় 

ব/)াধিনাশক বস্তি প্রয়োগ করা উচিত। 

আম অথাৎ অপৰ্ দ্রব্য দ্বারা বন্তি প্রয়োগ 

ক*রলে মলঘাবের শোথ এবং উপলেপ হয়। 

ইহাতে সংশোধন বন্তি ও বিরেচন হিতকর। 

উষধেব মাত্রা কম হ'লে কোন বস্তিই কাধ্যকরী 

হয়ন এবং মাত্রা অধিক হ'লে আনাহ (মল 

মৃত্রের বন্ধতা এবং অতিসাঁর জন্মে। ওষধ 

অত্যস্ত মৃদু বা শীতল হ'লে বাঁযুর বিবন্ধ ও 
আঁখ্ান হয়। এই সকল অবস্থায় বিপরীত 

ক্রিয়া! বারা চিকিৎসা করিবে । অত্যন্ত স্নিগ্ধ 

বস্তি জড়তাকারক এবং অতান্ত রুক্ষ এবং 

অতি রুক্ষ নিগ্ধ বস্তি প্রয়োগ করে প্রতীকার 
করতে হয়। 

রোগীর মন্তক,অবনত রেখে বস্তিগ্রয়োগ 
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করলে বস্তি অতি পীড়ন করার ্ভায় দোষ 

হয়। মস্তক উন্নত রেখে বস্তি প্রয়োগ করলেও 

দোষ ঘটে। ইছাতে স্বেদ প্রয়োগ ক'রে 
উত্তর বস্তি প্রয়োগ করা বর্তব্য। রোগী 

হ্যুজভাবে থেকে বস্তি গ্রহণ ক'রলে ওষধ 

পক্কাশয়ে না গিয়া অন্যদিকে যায়, তাঁহাতে 

হৃদয় ও মলঘারের বেদনা এবং কোষ্ঠে বায়ু 

কুপিত হয়। রোগী চিৎ হয়ে বস্তি লইলে 

পথ আবৃত থাকায় বস্তি ভিতরে প্রবেশ 

করিতে পারে না এবং অন্যন্তরস্থিত বায়ু 

কুপিভ হয়। 4 
দেহ ৰা উরুদেশ সম্কুচিত থাকা অবস্থায় 

বস্তি প্রয়োগ করলে বাষু কর্তৃক প্রতিহত হইয়া 
বস্তি প্রত্যাগত হইয়। থাকে । রোগী উপবিষ্ট 
থাঁকা অবস্থার বস্তি প্রয়োগ করিলে উহ্থা 

সত্বর প্রত্যাগত হয় এবং আশয় সকল 

অর্পিত ন1 হওয়ায় কোনই ফল হয় না। দক্ষিণ 

ভাগে শুইয়া বস্তি গ্রহণ করিলে তাহ! প্কা শয়ে 

প্রবেশ, করে না। ন্য্যুজাদি অবস্থায় বস্তি 

প্রশ্নোগ করিলে বায়ু কুপিত হইয়। থাকে । 
এরূপ অবস্থায় যথাবিধি চিকিৎসা করিবে। 

স্বেদে বস্তির ওষধ অন্ুষ্ণ ও অগ্ন হ'লে 

তাহাতে বিষ্টভ্ত আধ্মান ও শূল উৎপন্ন করে। 

হহাকে অধষোগ ব্যাপদকর। এরূপ অবস্থায় 

তীক্ষ বস্তি ও তীক্ষ বিরেচক প্রয়োগ কর! 

হিতকর। ভুক্ত অন্ন পরিপাক না হ'লে, 

আহারের পরে, দোষ থাক সবে যদি অন্ন উষ্ণ 

ও প্রচুর ওষধ প্রয়োগ করা যায়, অথবা অনুষ্ণ 

অতি লব্ণ সংযুক্ত প্রচুব স্নেহ প্রয়োগ কা 

যায়, কিম্বা যদি উদবে বছু মল থাক অবস্থায় 
বস্তি প্রয়োগ কর! বায়, তা হলে আম্মা, 

হৃদয়, পার্খ ও পৃষ্ঠে শূলবদূ বেদনা উৎপন্ন 

7, একপ অবস্থায় তীক্ষ বস্তি এবং অন্ধ 
ভাদ্র-২ 

পঞ্চকন্থম ব্যাপদ্ । ৪8৪৯ 

বাসন ভিনকর। অতি তীক্ষ, উষ্ণ বণ যুক্ত 
বা রুক্ষ বপ্তি প্রয়োগ করলে বায়ু ও পিত্ত 

কুপিত হয়ে পরিকর্তিকা৷ রোগ উৎপন্ন করে 

'এবং নাভি, বস্তি ও মলদ্বারে ছেদন করার 

ভর যন্ত্রণা হয। এবপ অবস্থায় পিচ্ছা বস্তি 

প্রয়োগ কব হিতকর। তীক্ষ বস্তি বহুবিধ 

বোঁগ উৎপন্ন করে এবং ইহাতে অঙ্গের অবসাদ, 

পিন্ত নির্গমন ও মল দ্বাবে দাহ হয়। এরূপ 

মবস্থার পিচ্ছা বস্তি এবং ডগ্ধ ও দ্বতের বস্তি 

ভিতকব। অতান্ত তীক্ষ; নিবহ ও অন্ুবাসন 

প্রয্নোগ কবলে প্রবাঁহিকী উৎপন্ন হয় এবং দাহ 

ও শুল সহিত মল ও রক্ত নিঃসরণ হয়। 

এনূপ অবস্থাধ পিচ্ছ! বস্তি হুদ্ধের সহিত পথ্যে 

ভোজন করা, এবং মধুব দ্রব্যের সহিত সিদ্ধ 

স্বত বা তৈণের অন্তবামন হিতকর। অত্যন্ত 

তীক্ষ বা নিবৃহ অগ্রবাসন প্রয়োগ করলে 

হ্বদয়োপসরণ ব্যাপদ্ ঘটে এবং অঙ্গের পীড়া, 

মন্ততা, শরীরে গুকতা এবং মুচ্ছ প্রস্তুতি 

উপদ্রব ঘটে, ইহাতে সর্বদোষ নাশক শোষণ 

বস্তি প্রয়োগ কৰা উচিহ। রুক্ষ বাযুষুক্ত 

এবং অপ্রশন্ত ভাবে শামিত ব্যক্তিকে রুক্ষ, 

মুছ এবং অল্প ওষধ প্রয়োগ কর'লে অঙ্গেব 

অবসন্নতা, শরীরের ব্তন্ধতা, হাই উঠা, বেষ্টনবৎ 

পাড়া, কম্প ও সন্ধি ওস্কন্ধে ভেদবৎ যন্ত্রণ। 

হয়ে থাকে । এরূপ অবস্থায় স্বেদ অভ্যঙ্গ ও 

বস্তি ক্রিয়া হিতকর । 

অত্যন্ত উষ্ণ, তীক্ষ ও বহু পরিমিত বস্তি 

অতি স্বেদিত বা অল্পদোষ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে 
প্রষ্োগ করলে বস্তিব অতিষোগ হয়। এক্প 

অবস্থায্স বিরেচনেব অতিযোগের স্তায় চিকিৎসা 

কৰা কর্তব্য এবং শীতল পিচ্ছাবস্তি প্রয়োগ 

হিতকর। অতিষোগের ফলে জীবরক্ত নির্গত 

হলে বিবেচনোক্ত জীবাদানব্যাপদের স্তায় 



৪৫০ 

চিকিৎসা! করবে এবং রক্ত মিশ্রিত পিচ্ছা! বস্তি 

প্রয়োগ ক'রবে। 
ডা। এই কি আপনার ব্যাপদ বল শেষ 

হল? 

ক। মোটামুটি সব বলা হয়েছে । কেবল 
যে পনর রকম ব্যাপদের কথা পুর্বে বলিয়াছি, 

তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুনুন । 

অত্যন্ত ক্রোধ হ'লে পিত্ত কুপিত হয়ে 

পিত্ততা রোগ উৎপন্ন কবে। অতিরিক্ত পরিশ্রম 

ও শোক বশতঃ পিত্ত কুপিত হয়ে মত্ত] মুচ্ছা 

প্রভৃতি উপদ্রব উৎপন্ন করে। মৈথুন সেবন 
করলে আক্ষেপক, পক্ষাঘাত, অঙ্গবেদন', গুহা- 

দেশে শোথ, কাস ও রক্তমিশ্রিত শুক্রশ্াব 

উপদর্গ ঘটে । দিবসে নিদ্রা গেলে শ্রী, প্রতি 

শ্টায়. পাঁগুরোগ, জব, মোহ, অবসাদ, 'অপরি- 

পাঁক প্রভৃতি উপদ্রব ঘটে। তমোগুণ বৃদ্ধি 

হলে নিদ্রা অধিক হয়। উচ্চৈস্বরে কথা 
বলার বায়ু কুপিত হ'য়ে মস্তকে বেদনা, দ্রেহ্রে 

জড়তা, স্বাণশক্তির হ্বাসঃ. বধিরতা, মৃকতা, 

চোয়ালের শিথিলতা, অধিমন্থ নামক চক্ষুরোগ, 

ত রোগ, নেত্রস্তস্ত, তৃষ্ণণ, শ্বাস, কাস, 

নিদ্রানাশ, দন্ত চালন প্রভৃতি রোগ জন্মায়, 

যানে ভ্রমণ ক”্রলে বমি, মৃচ্ছা, ভ্রম, অঙ্গবেদনা 

ইন্দ্িয়বিভ্রম ও ক্লান্তি জন্মার়। অধিক 

সময় উপবিই্ থাকলে বা! শ্নান করলে কটি- 

দেশে বেদনা হয়। অতিরিক্ত সংক্রমণ 

(পাইচারি করলে বায়ু কুপিত হয়ে জঙ্ঘায় 
বেদন! জন্মায়, অথবা শকথির শুফতা, শোথ 

ও পাদ হর্ষ উৎপন্ন করে। শীতল দ্রব্য সম্তোগ 

বা শীতল জলে পানাদি করলে বায়ু বদ্ধিত 

হয়ে অঙ্গ বেদনা, বিষ্ন্ত্, শূল, আম্মান ও কষ্প 

জন্মায়। বানু ও আতপ সেবন করলে শরী- 

আয়ুর্বেদ-_ভাদ্র, ১৩২৬ । | ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্য!। 

রের বিবর্ণতা ও অর হয়। বিরুদ্ধ ভোঁজন ব 

পূর্ববাহার জীর্ণ না হতে ভোজন'ক”্রলে ঘোর 

ব্যাধি বা মৃত্যু হয়। অসাত্ম্য ভবব্য ভোজন 
ক”রলে বল ও বর্ণের হানি হয়। সেইজন্ত বন্তি 

প্রয়োগের পর এই সমস্ত কার্য্য নিষিদ্ধ। 

ডা। এইবার নব বল! হয়েছে ত? 

,ক। সব আর ঝলেছি কৈ, মোটামুটি 
বলেছি। বমন, বিরেচন ও বস্তি গ্রয়োগ 

সম্বন্ধে, প্রয়োগের পর আহারাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রে 

অনেক নিয়ম আছে। তারপর যোগ অর্থাৎ 

ওষুদ সম্বন্ধে ত কিছুই বলা হয়নি। ধুম 
নম্তাদির বিষয়ও সংক্ষেপে ঝলেছি। ব্যাপারটা 

কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে আপনার যাঁঁতে মোটা” 

মুটি একট! ধারণা হয় এই উদ্দেশ । ু ক্ষ- 
ভাবে পঞ্চকম্মের বিষয় বল”তে হ'লে একখান! 

প্রকাণ্ড গ্রন্থ হয়ে পড়ে । এখন পঞ্চকম্ম সম্বন্ধে 

আপনার মন্তব্য কি বলুন। 

ডাঁ। পঞ্চকন্ম যে একটা খুব ভাল 

জিনিষ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ।' আর 

বিরাট ব্যাপার। সমস্ত পঞ্চকর্ম যদি এক- 

জনের পরীরে করা যায়, তা হলে শরীর নৃতন 

হ)য়ে যায়। এর পর কুটা প্রবেশ ক'রে রসায়ন 

সেবন করলে সে লোক যে দীর্ঘজীবি হবে, 
নীরোগ হবে, মেধাবী হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ 

নেই। কিন্ত ব্যাপারটা এখন চিত্রিত দীপের 

স্তার হয়ে পড়েছে। আলো নেই-_অন্ধকার। 

ক। সে কথা ত আপনাকে পূর্বেই 
বলেছি । আমাদের যা ছিল তার কিছুই 

নেই। আছে কেবল বৃথা অভিমান। পঞ্চ 

কর্মের আবার যদি কখন পুনঃ প্রতিষ্ঠ। হয়, 

তাহ'লে আযুর্ষবেদের নিকট অন্তান্ত চিকিৎম। 
শান্তর নিতান্ত হীন হয়ে পড়বে। 

পঞ্চকর্শ সমাপ্ত। 



৩র বর্ধ, ১২শ সংখ্যা ] জ্বররোগে পথ্য ও চিকিৎসা । ৪8৫১ 

জ্বররোগে পথ্য ও চিকিৎসা । 

( পুর্বপ্রকাশিত অংশের পর |) 

যাহাতে কালে আহারে রুচি হয় সেইজন্য | (অতিরিক্ত আহার জনিত ) জরে এবং আহার 
অন্নবকালে রোগীকে দন্তধাবন করাইবে। 

রোগীর মুখে যেরূপ রস থাকে-_তাহার বিপরীত 

রস যুক্ত দ্রব্য দ্বারা অথবা! রোগীর প্রিয় বস্তর 

ঘারা দন্তধাবন করাইতে হয়। অথবা বৃক্ষ 

শাখার অগ্রভাগ (দাতন) দ্বারা দস্ত ধাবন 

করিয়! বার বাঁর মুখ ধৌত করিবে । ইহাতে 

মুখের বিরসতা নষ্ট হয়, অন্ন পানে আকাকঙ্গা 

হয় এবং খাগ্ঘদ্রব্যের রসের আস্বাদন পাওর।! 

যায়। 

এক্ষণে জরের চিকিৎসার বিষয় বলা হই- 

তেছে। কিন্তু জ্বরের বিস্তারিত চিকিৎস৷ 

, এবং ওঁষধেব উল্লেখ করা আমাদের উদ্দেশ্ত 

নহে। কেবল জ্বব চিকিৎসার মূল সুত্রগুলির 

আলোচনা করা যাইবে । 

. জব ও আমাণয়ে বহু দোষের অবস্থান হেতু 

বমন থাঁকিলে প্রথমেই বমন করান কর্তব্য । 
কিন্ত বমন সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন 

করা'আবশ্তক। চরকে কথিত হইয়াছে যে 

“আমাশয় রোগ কফ প্রধান ও বহির্গমনো- 

ম্মথের বমনেচ্ছ! দ্বারা ইহা অনুমান করা যায়। 

দোষ সকল থাকিলে বমনের উপযুক্ত ব্যক্তিকে 
যুক্তি পূর্বক বমন করাইবে । কিন্তু দৌষসকল 
বহির্থমনোম্মুখ না হইলে যগ্যপি রোগীকে বমন 

করান যাঁর -তাহা হইলে হৃদ্রোগ, শ্বাস, 
আনাহ, মেল মুত্রের বদ্ধতা) মোহ প্রভৃতি উপ- 

মর্গ ঘটিয়া থাকে। বাগভট বলেন সন্তর্পণ 
স্কিপ পপ স্পা পাস 

করিবার পব জ্বর হইলে বমন করান হিতকর। 

কিন্তু সর্ধত্রই দেখিতে হইবে যে, রোগী বমনের 

যোগ্য কিনা। 

তিমির নামক চক্ষুঃরোগগ্রস্ত, খুল্স, পাঁড 

বা উদর রোগগ্রস্ত স্থুলব্যক্তি, ক্ষত, ক্ষীণ, অতি- 

কুশ, অতিবৃদ্ধ, অশ, অন্দিত থা আক্ষেপক 

বোগঘুক্ত রুক্ষ বাক্তি, প্রমেহ বোগী, তকণ- 

গর্ভা, উদ্ধগ রক্তপিত্তরোগগ্রস্ত বাক্তি ক্রিমি- 

কোষ্ঠ ব্যক্তি এবং অত্যন্ত মল বদ্ধতাবুক্ত ব্যক্তি 
বমনের অষোগ্য | কিন্ত ইহারা যদ্দি অতিবিক্ত 

কফ পীড়িত হয় তাহা হইলে বষ্টিমধুব 
কাথ পান ক্বাইয়া ,বমন করান যাইতে 

পারে। 

সাধারণতঃ নবজরে বিরেচন নিষিদ্ধ হলেও 

অবস্থা বিবেচনায় বিরেচন কবাইবার নিয়ম 

আছে। চরকে কোষ্ঠবদ্ধতা ও কোষ্ঠে যন্ত্রণা 

থাকিলে পেয়ার সহিত কিসমিস, পি"পুল, শুঠ 

প্রভৃতি সারক দ্রব্য পাক করিয়া দেওয়ার ধর্নর়ম 

আছে। ইহাতে কোষ্ঠ শুদ্ধি হইয়া! থাকে । 

সুপ্রতে কথিত হইয়াছে £-_ 

«কোষ্ঠগত পর্কমল শ্োতে বিবদ্ধ থাকিলে 

যাহার অন্নকাল জর হইয়াছে তাহাকেও 

বিরে»ন প্রদান করিবে। কারণ পক্কমল 

নিঃসরিত না হইয়া শরীরে থাকিলে মহান 
অনিষ্ট করিতে পারে, বিষম জবর জন্মাইতে, 

পারে এবং বল ক্ষয় করে। বিরেচন ব্যতীত 



৪8৫২, 

সুশ্রুতে বন্তি প্রয়োগ করিয়া নিঃসরিত করি- 

বারও উপদেশ আছে। 

স্ঞ্কঁতের মতে দৌষ নিঃসরণ জন্ত প্রথমে 
বমন, পরে আম্থাপন, পরে বিরেচন, পরে 
শিরোবিরেচন অর্থাৎ মস্তক হইতে দোষ 

নিঃসরণ নন দিবার বিধি আছে। শেম্ম জর 

গ্রস্ত বলবাঁন রোগীকে বমন।, পিত্তজরে 

বিরেচন এবং মল মৃত্রের বিবদ্ধতাষুক্ত বাতিক 
জরে নিরূহ প্রশস্ত। মস্তকের গুরুতা ও 

যন্ত্রণা থাকিলে শিরোবিরেচন হিতকর। 

ছুর্বল জর রোগীর উদরাধান, পেটফোলা 

এবং উদরে যন্ত্রণা থাকিলে, দেবদারু, বচ, 

কুড়, গুলফা হিং ও সৈন্ধব কাটিয়া উদরে 

প্রলেপ দিবে এবং এ সকল দ্রব্যের বস্তি প্রস্তত 

করিয়া মলদ্বারে প্রয়োগ করিবে। 

নবজ্বরে এই সকল ক্রম অবলম্বন করিয়! 

চিকিতৎস! করিতে হয় । পথ্য প্রয়োগের বিষয় 

পূর্বেই বলা হইয়াছে । 
পুর্বে আমজরের লক্ষণ বপা হইয়াছে। 

সেই সকল লক্ষণ বলার পর শাস্ত্রকার বলিয়া- 
ছেন £-_ 

“আমজরে ওষপ প্রয়োগ করা উচিত নহে। 

কারণ আমদোষ থাকিতে গুষধ প্রয়োগ 

করিলে জবর প্রবলতর হইয়া থাকে। 

অপিচ-_ 

তরুণ জরে--কবার প্রয়োগ ফরিলে দোষ 

সকল পরিপাক প্রাপ্ত না হইয়া স্তম্ভিত হয় এবং 

সেহ শুস্তিত দোষ বিখম জর উৎপন্ন করে। 

এই সকল বচনের উপর নির্ভর করিয়া 
অনেকে বলেন যে, আমুর্বেদে রোগ জন্মিবা- 

মাত্র উষধ দেওয়া হয় না। আঁজকাল'সাতদিন 
অপেশণ করিম উষধ দেওয়া চলে না। ইতি 
মধ্যে অনেক বোগীরই মৃত্যু হইবাব সম্তাঁবন1-- 

আয়ুর্ধবেদ- ভাদ্র, ১৩২৬। [ ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 

ইত্যাদি । এই বিষয়ের সত্যত। নিদ্ধারণ 
করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। 

প্রথমতঃ আযুর্ধেদ মতে নবজরে ওষধ 

দেওয়৷ হয় না--একথা ঠিক নহে। কারণ 

তরুণ জ্বরে মুখ্য ওষধ দেওয়! নিষিদ্ধ হইলেও 

“বড়ঙ্গ পানীয়” এবং পেয়াদির সহিত সিদ্ধ 

করিয়! ওষধ দিবার বিধি আছে। এঁ সকল ওঁষধ 

ও পথা জরনাশক, দোষপাচক, সারক, ঘর্ 

নিঃসরক প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট । সুতরাং সে 

জরে ওষধ দিবার নিয়ম নাই, ইহা প্রকৃত 
নহে। সুরত বলিয়াছেন £-_ 

“কেহ কেহ বলেন যে সাত রাত্রি দিনের 

পর ওধধ দেওয়া উচিত। কেহ €কহ 

বলেন যে দশ দিনের পর ওষধ প্রয়োগ কর্তব্য । 

জর অন্ন কালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও গওঁষধ 

দেওয়া যায়। দোষের পরিপাক পাইলে ধে 

রোগীর অন্নকাল জর হইয়াছে-_তাহাকেও 

ওষধ দেওয়া ধায়।” 

এই ত গেল বৈদিক ওষধের কথা'। 
তারপর বিবিধ ধাতু, উপধাতু, পারদ ও অমৃত 
ঘটিত তান্ত্রিক ওঁষধ নবজরে প্রয়োগ করার 

বিধি আছে। ডাক্তারের! প্রথম অবস্থায় যেরূপ 

অরবিচ্ছেদকারক ওষধ দেন, আম্র্কবেদের 

ষড়ঙ্গ পানীয়, পেয়াসহ সিদ্ধ ওষধ এবং তান্ত্রিক 

ওবধ গুলিও সেইরূপ। ডাক্তারী শীস্ত্রের 

প্রসিদ্ধ জ্বরবিচ্ছেদকোরক একোনাইট-_ 
তন্বোক্ত হিহ্থুলেশ্বর, মৃত্যপ্রয় রস, জয়াবটী, 
জয়ন্তী বটী, স্বচ্ছন্দ ভৈরব প্রভৃতি। সুতরাং 

আযুর্ধেদ মতৈ নবজরে ওষধ প্রয়োগ করিবার 

নিয়ম নাই একথা! বলা যাঁয় ন| | 

“্ড়ঙ্গ পানীয়” জবের প্রথম হইতেই দেওয়। 

যাঁয় বটে কিন্ত পেয়ার সহিত সিদ্ধ ওষধ 
লঙ্ঘনের পর দিতে হয় বলিয়া ২৩ বা ৪ 



“৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা] জ্বররোগে পথ্য ও চিকিগুসা। ৪৫৩ 

দিনের পরে এ সকল ওঁষধ দেওয়া যায়। | রূপ .ঘষ্টশাঁর সম্ভাবনা হয়, ধদ্দি ছুই এক 
সাত দিন ওষধ দিবার নিয়ম নাই--একথা ন! ূ দিনেই রোগীর" নাড়ী ছাড়িয়া যাইতেছে 

বলিয়া বরং ২।৩ দিন বলিলে কতকটা সঙ্গত | দেখি, তাহ! হইলে কি আমর! সাত দিন 

হইতে পারে। কারণ তান্ত্রিক ওষধ সকলও | অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিব? না 

বিপদের আশঙ্কা না বুঝিলে কোন চিকিৎসকই । কোন চিকিৎসা শাস্ত্র এরূপ উপদেশ দিতে 
২৩ দ্িন পরে নহিলে প্রয়োগ করেন না। ূ পারে? নাড়ী ছাড়িতে দেখিলে আমর! 

“কেবল যড়ঙ্গ পানায়”” জরেব প্রথম হইতে ' তখনই মুগনাভি-মকরধ্বজ প্রয়োগ করিতে 

দিয়া থাকেন। বাধ্য। নবজ্বব হইবার সঙ্গে সঙ্গেই নাড়ী 
এক্ষণে কথা হইতেছে এই যে,--ছুই ' ছাড়ে না বলিয়া শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ 

দিন অপেক্ষা কবিরা ওষধ প্রয়োগের নিয়ম হইয়াছে। 

আছে-_ইহা! হিতকর কি অহিত কর ? অনেক অপর কেহ বলিতে পারেন যে, ২৩ দিন 

সময় ২৩ দিন না দেখিলে রোগের স্বরূপই অপেক্ষা করিয়া ওষধ দেওয়ার ফলে হয়ত রোগ 

নির্যয় হয় না। বসন্ত রোগের প্রারভ্ভে ২৩ মারাস্থক হইয়া উঠিতে পারে। ১৩ দিন 

' দিন প্রবল জর হয়। সেরপ ক্ষেত্রে ২৩ দিন । অপেক্ষা করিয়া ওযধ দেওয়া যে ভাল, তাহা 

অপেক্ষা করিয়া ওষধ প্রয়োগ না করিলে | আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। আমাদের বিশ্বাস যে, 

রোগীর বিশেষ অনিষ্ট ঘটবার সম্ভাবনা । , ২৩ দিন অপেক্ষা করিয়া ওযধ দিলে যতগুলি 

! 
1 
1 

] 

| 

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে | রোগ মারাত্মক হইতে পারে, ২৩ দিন অপেক্ষা 
রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোহনস্তরমৌযধম। না করিয়া ওষধ দিলে তাহা! অপেক্ষা অনেক 
ততঃ কর্ম ভিষক পশ্চাৎ জ্ঞান পুর্বং বেশী রোগ মারাত্মক হইয়া উঠে। অপিচ 

সমাচরেৎ॥ ; প্রথম হইতেই যে সকল রোগের কঠিন উপসর্গ 

অর্থাৎ_প্রথমে রোগ পরীক্ষা করিবে, পরে | উপস্থিত হয় -আযুর্ধেদের সঙ্গে সঙ্গে তাহার 

ও*ধ নির্বাচন করিবে, পরে বিবেচন! পূর্বক | প্রতিকারের উপায় বলা হইয়্াছে। যেমন 

চিকিৎসায় গ্রবৃন্ত হইবে। দন্নিপাত জর। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে £_- 
ছুই তিন দিন রোগের গতি, বল এবং । লঙ্ঘণং বালুকান্বেদে! নম্তং নিষ্ীবনস্তথা। 

অগ্নিবল, রোগীর অবস্থ। প্রভৃতি দেখিয়া | অবলেহো৷ অঞ্জনায় অযোগ্যং ত্রিদোষজে ॥ 

রোগ নির্ণয় করিয়া ও বধ দেওয়াই যে উৎকৃষ্ট | অনুবাদ £_-সন্নিপাত জরের প্রথমেই 

চিকিৎসা-_তাহা বিজ্ঞব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার ' লঙ্ঘন, বাঁলুকা, স্বর, নম্ত নিষীবন, অবলেহ 

করিবেন। রোগ--বুঝি আর নাই বুঝি, রোগী ' এবং অঞ্জন প্রয়োগ করিবে। 

দেখিয়াই কতকগুলা ওষধ ব্যবস্থা করিয়! নিঠীবন $--৩5, পিঁপুল, মরিচ ও সৈন্ধব 

আমরা অনেক সময় রোগীর অনিষ্ট করিয়া | লবণ আদার রসে আপ্লত করিয়া মুখে ধারণ 

থাকি। করিবে এবং পুনং পুনঃ নিষ্ীবন ত্যাগ করিবে। 

কেহ বলিতে পারেন যে, এই ২৩ দিনেই | ইহাতে হৃদয়, মন্তা (ঘাড়) পারব, মস্তক ও 

হয়ত রোগীর মৃত্বা হইতে পারে। যদি সেই- | পাদদেশের শু শ্লেম্মা আকৃষ্ট হইয়া উঠিয়া 



৪৫৪ 

যায় শরীর লঘু হয় এবং পর্ব সমূহে ভঙ্গব, 

বেদনা, গাত্র বেদনা, মৃষ্ছা, কাস, গলদেশের 
রোগ, মুখ ও চক্ষুর গুরুতা, জড়তা, ও বমন 

ভাব নষ্ট হয়। দোষের বলাবল বুঝিয়া ছুই 

তিন বা চারি বার নিষ্ঠীবন প্রয়োগ করিতে 

হয়। ইহা! সন্নিপাত জরে উৎকৃষ্ট ওষধ। 

নম্ত--(১)  সৈন্ধবলবণ, সচললবণ ও 
বিট লবণ, আদাঁর রস ও ছোলঙ্গ লেবুব রসে 

আগ্লত এবং উষ্ণ করিয়া নস্ত প্রয়োগ করিবে। 

ইহাতে সংহতগ্লেম্মা ভিন্ন হইয়া উঠিয়া যায় 
এবং মস্তক, হৃদয়, ক, মুখ, ও পার্শখদেশের 

যন্ত্রণ। নই হয়। 
(২) মৌলের সার, সৈন্ধবলবণ) বচ, 

মরিচ ও পি'পুল বাটিয়৷ উষ্ণ জলে মিশ্রিত 
করিয়! নন্ত প্রয়োগ করিলে অচৈতন্ত রোগী 

ংজ্ঞা লু করে। 

(৩) সৈম্ধবলবণ, সজিনাবীজ, সর্ষপ 

ও কুড় বাটিয়া ছাগমৃত্রের সহিত মিশ্রিত 
করিয়া নন্ত দিলে তন্দ্রা নিবারিত হয়ু। 

অঞ্জন-_-শিরীষ বীজ, পি' পুল, মরিচ, সৈন্ধব 

লবণ, রসোন, মনঃশিলা ও বচ- _গোমূত্র সহ 

বাটিক অঞ্জন দিলে রোগী চৈতন্ত লাভ করে। 

অবলেহ-_কটফল, কুড়, কীাকড়াশূঙ্গী, 

মরিচ, পি'পুল, শু, হুরালভা ও সাঁ জীরা 

ইহাদের চূর্ণ সমভাগে লইয়া মধুর সহিত অব-. 
লেহ করিতে দিবে। কিন্ত স্বেদাদি প্রয়োগ 

রূপ উষ্, ক্রিয়া কর! হইলে মধুর পরিবর্তে 
আদার রস সহ অবলেহ প্রস্তত করিতে হয়। 

কারণ মধু উষ্চের বিরোধী। এই অবলেহ 
অষ্টাঙ্গাবলেহ নামে প্রসিদ্ধ। ইহার প্রয়োগে 
সথদারণ সন্লিপাত, হিক্কা, শ্বান ও কঠরোগ 
নিবৃত্তি পায়। 

উপরোক্ত যোগ সকল দারা সন্লিপাঁতের 

আুর্ববেদ-__-ভাড্র, ১৩২৬। [ ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্য 

প্রবল উপদর্গ সকল, যথা ফুসফুস কাদির 

েস্সপূর্ণতা, সংজ্ঞা নাশ, তত্্া, মুচ্ছ গ্রভৃতি 
নষ হয়। 

স্বেদ--সন্নিপাতে মনুষোর দেহ জলময় 

হয় বলিয়া! অগ্রিক্রিয়া ব্যতিরেকে তাহার শাস্তি 

হয় না। এইজন্য সন্নিপাত জরে মুছমু'ছ শ্যেদ 
দেওয়া আবশ্তক। সন্গিপাতজরে সবিষ এবং 

নির্বিষ নানাপ্রকার ওষধ আছে বটে, কিন্তু 

অগ্নির তাপ ব্যতিরেকে তাহার! প্রায়ই স্ব স্ব 

বীর্ধ্য প্রকাশ করিতে পারে না । 

সাঁ্পাতের অন্তান্ত উপসর্গগুলির চিকিৎসা 

সম্বন্ধে শাস্ত্রে স্ন্দর উপদেশ আছে । বাহুল্য 

ভয়ে সে সকলের বিষয় লিখিত হইল নাঁ। 

শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে £-- 

মৃত্যুনা সহ যোদ্ধবং সন্গিপাত চিকিৎসতা। 

অর্থাৎ সন্নিপাত জরের চিকিৎসায় মৃত্যুর সহিত 
যুদ্ধ করিতে হয়| 

অনেকের বিশ্বাপ যে, সন্গিপাতজরে 

আধূর্কবেদে কেবল উষ্ণ প্রয়োগেরই বিধি আছে, 
শৈত্য প্রয়োগের বিধি নাই। কিন্তু তাহ! 

প্রকৃত নছে। উষ্ণ জরে শৈত্য প্রয়োগ এবং 

হত জরে উষ্ণ প্রয়োগের বিধি আছে । ছুঃখের 

সহিত বলিতে হইতেছে যে, আমুর্ধেদ স্থক্ 
বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য | কিন্তু আমর! 

স্থলবুদ্ধি বলিয়া একেবারে “হাতে হেতেড়ে।” 

বুঝাইয়া না দিলে বুঝিতে পারি না। 

শাস্ত্রে যে তন্ত্যুক্তির কথা বলা হইয়াছে, 
তাহাতে বাক্যযোজনা এবং অর্থযাঁজনার 

সহায়তা করিয়। থাকে বলা হইয়াছে 
যে, শরীর জগময় হইলে অগ্নিক্রিয়া ব্যতীত 

তাহার শাস্তি হয় না। এই বাক্যের বিপর্যয়ে 
. বুঝা বাইতেছে যে, শরীর অগ্নিময় হইলে শৈত্য 

ৰা জল ব্যতীত তাহার শাস্তি হয় না। কিন্ত 



৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্য। ] 

পিত্তপ্রধান বা দাহ জরে অথঘ! যে জরে 
রোগীর শরীরে উত্তাপের মধিক্য হয়, সেই 

" মকল জরে শৈত্য ক্রিয়া! করিবার স্পষ্ট উপদেশ 
আছে। 

নবজর ও সন্নিপাত জরে বমম বিরেচন, 

লঙ্ঘন, মণ্ডাদি প্রয়োগ, পানার্থ জল প্রয়োগ 

প্রভৃতি বিধয় বল! হইয়াছে। এক্ষণে জরে 
অন্াগ্ত যে কল সছুপদেশ আছে, সংক্ষেপে 

সে সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে । 

দাহ ও তৃষ্ণা উপসর্গযুক্ত বাতপিত্তপ্রধান 

জরের নিরাম অবস্থায় দোষনকল বদ্ধই হউক 

বা স্থানচাতই হউক, ওযধসহ সিদ্ধ দুগ্ধ প্রয়োগ 

কবিয়া জর নাশ করিবে। ইহাই স্থু শ্রতের 

আদেশ। 

পূর্ব কথিত ক্রিয়া সকলের দ্বার! জর নষ্ট 

না হইলে এবং বল মাংস ক্ষীণ না হইলে 

বিরেচন প্রয়োগ করিয়া জব প্রশমন করিবে। 

কিন্ত জররোগী ক্ষীণ হইয়া পড়িলে তাহার 

পক্ষে বমন বা বিরেচন হিতকর নহে । এব্নপ 

অবস্থায় ওষধসহ সিদ্ধ ছুগ্ধী পান করাইয়! 

অথবা নিরূহ (7219799) প্রয়োগ করিয়া মল 

নিংলারিত করিবে। 

শীতল, উষ্ণ, স্িপ্ণ, রুক্ষ প্রভৃতি ক্রিয়া 

বার! যাহার জর প্রশমিত না হয়, আহার জর 

রক্তাশ্ররী বলিয়া! জানিবে, এই অবস্থায় রক্ত 
মোক্ষণ দ্বারা জরের শাস্তি হয়। 

নবজরে দিবানিদ্রা, ম্লান, তৈলাদি মর্দন, 

গুরুপাক অন্ন, স্ত্রী সংবাস ক্রোধ, শরীরে 

বাতাস লাগান, পরিশ্রম এবং কষায়রস 

পরিত্যাগ করিবে। ইহা! সাধারণ নিয়ম। 
কিন্তু সময়ে কুপথ্যও স্থপথ্য হইয়৷ থাকে। 

মনে করুন কোন জর রোগীর উপঘুপরি 
৩1৪ দিন আদৌ নিদ্রা 'ন! হইবার পর চতুর্থ 

জররোগে পথ্য ও চিকিৎসা । ৪৫৫ 

বা পঞ্চম দিবসে যদি দিবাভাগে নিদ্রাকর্ষণ 

হয়, তা হইলে, দিবানিপ্রা নিষেধ কর! 
চলে না। 

পূর্ব্বেই বল! হইয়াছে জীর্ঙ্জরে বলকর ও 

পুষ্টিকর পথ্য প্রয়োগ করিবে । পুরাতন জরে 
কক, ও পিত্তের ক্ষীণতা৷ ঘটিলে এবং অগ্নি 

প্রবণ থাকিলে রুক্ষ ও বদ্ধপুরীষ ব্যক্তিকে 
অন্থবাসন প্রয়ে।গ করিবে। 

মন্তকের যন্ত্রণা ও গুরুতা এবং ইন্দ্রিয় 
সকলের বিবদ্ধতা থাকিলে শিরোবিরেচন 

নহ্য-বিশেষ প্রদান করিবে । ইহাতে অরুচিও 

নট হয়। 

সর্ব প্রকার জীর্ণ জর হুপ্ধ দ্বার! প্রশমিত 

হয়। অতএব উপযুক্ত ওষধসহ সিদ্ধ ছুগ্ধ 

উষ্ণ বা! শীতল অবস্থায় পান করিতে দিবে। 

জীর্ণজরে শীত এবং উষ্ণ বিভাগ 

করিয়! বিবেচনা! পূর্বক উষ্ণ বা শীতল অভ্ঙগ, 

প্রলেপ বা স্নেহঘুক্ত অবগাহন ব্যবস্থা করিবে ! 

ইহাতে বহিমর্ণর্গতগত জ্বর শীঘ্ব প্রশমিত হয় 

এবং অঙ্গন্বথ বল ও বর্ণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ও 

যে সকল জীর্ণজররোগীর চর্মমাত্র 

অবশিষ্ট থাকে ধূপ ও অগ্রন প্রয়োগ দ্বার! 

মেই সকল জরেব শাস্তি হয়। 

বাত প্রধান বিষম জর ওষধ সহ সিদ্ধ 

দবতপান, বস্তি প্রয়োগ ও উষ্ণ অন্ন পান দ্বারা 

প্রশমিত হয়। পিত্ত প্রধান বিষম জরে বিরেচন 

ওষধসহ সিদ্ধ দুগ্ধ ও ত্বৃত পান, এবং তিক্ত ও 

শীত বীর্ধ্য দ্রব্য দ্বারা প্রশমিত হয়। কফ 

প্রধান বিষম অরে বমন, পাচন রুক্ষ অন্পপান, 

লঙ্ঘন এবং উষ্ণ বীর্য, দ্রব্য প্রয়োগে প্রশমিত 

হয়। 

উন্মাদ প্রভৃতি মানসিক রোগে যে সকল 

ধুম, ধুপ নদ্য ও অঞ্জন, প্রয়োগ করিবার বিধি 



৫৬ 
আছে, নিষম জরেও সেই সকল প্রয়োজ্য | ছুই 

একটা উদ্দাহরণ দেওয়া যাইতেছে। ব্যান্ত্রে 
বসা তিল এবং হিঙ্ু সম ভাগে লইয়! সৈদ্ধৰ 
লবণ সহ মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে অথবা 

পুরাতন ত্বত, সিংহের চর্ব্বি ও সৈন্ধব লবণ 
মিশ্রিত করিয়া নস্য লইলে বিষম জর নষ্ট হয়। 

সৈম্ধব, পিঁপুলের দানা, ও মনঃশিলা তিল 

তৈলসহ বাটিয়া অঞ্জন দিলে বিষম জর নষ্ট 

হয়। গুগগুলু, নিমপাতা, বচ, কুড়, হরীতকী 

শ্বেত সর্ষপ, যব ও দ্বত একত্র করিয়া! ধুপ দিলে 

বিষমজর নষ্ট হয়। অভিঘাত জর অর্থাৎ 

পতন আঘাত প্রাপ্তি জুনিত জরে ঘ্বত পান 
ও দ্বৃত মর্দন, আহত স্থান হইতে রক্ত মোক্ষণ 

এবং রুচিকর ও হিতকর মাংস বসা সেবন 

দ্বারা প্রশমিত হয়। অতিরিক্ত মগ পান 

বশতঃ মছ্যসাত্ম ব্যক্তির জর হইলে উপযুক্ত 
মাত্রায় মস্ত এবং সাম রস সেখনে প্রশমিত 

হয়। ক্ষত ও ব্রণরোগ গ্রস্ত ব্যক্তির জর-_ক্ষত 

ও ব্রণরোগের চিকিৎসার দ্বারা ভাল হয়। 

জ্বর রসস্থ হইলে বমন ও উপবাস, রক্তস্থ 

হইলে সেক, প্রলেপ ও দোবনাশক ও১ষধ, 

মাংস মেদস্থিত হইলে বিরেচন ও উপবাস এবং 

অস্থি ও মজ্জাগত হইলে নিরূহ ও অন্ুবাসন 

প্রয়োগ করিবে। 

কাম, শোক ও ভয় জনিত জর আর্াস 

বাক্য, প্রার্থিত বস্ত লাভ, বাধুর প্রশমন এবং 

হর্যোৎপাদন ছার! প্রশমিত হয়। ক্রোধ জনিত 

জবর প্রার্থিত ও মনোজ্ঞ বস্ত, পিত্তনাশক 

চিকিৎসা! এবং-প্রির বাক্য দ্বারা প্রয়োগে এবং 

ক্রোধ জনিত জরে এবং কাম ও ক্রোধ উৎপন্ন 

করিলে ভয় ও শোক জনিত জর প্রশমিত হয়! 

মনের একটী বেগ যে অপর একটা বেগের 

দ্বারা আশ্চর্য রূপে নিবৃত্ত হয় এ সন্বদ্ধে বছু- 
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প্রসাণ পাওয়া ষায়। উদ্দাহরণ স্বরূপ একটা 
ঘটনার উল্লেখ করা ঘাইতেছে। বিষুঃপুরের 
জনৈক রাজ! একটী অত্যন্ত উচ্চ স্তস্ত নির্মাণ 

করেন। স্তস্ত নিম্মাণ প্রায় শেষ হইয়াছে-_ 

এমন সময়ে রাজ! তাহা দেখিবার ইচ্ছায় 

রাজমিস্ত্রীরা যে বাশের সিড়ি দিয়া উঠিত-_ 

সেই সিড়ি দিয়া স্তস্তের উপরে উঠের্ন। 

স্তম্ভের উপর হইতে নিম্নে দৃষ্টিপাত করিয়। 
রাজা ভয়ে এত অভিভূত হইয়া পড়েন যে, 

কোনক্রমেই নামিতে পারেন না। অমাত্য 

বর্গ এবং অন্তান্ত লোকের মতে আশ্বাস 

বাক্যেও রাজার ভয় দূর হইল না। রাজাকে 
নামাইবার অন্ত কোন উপায়ও দেখা গেল না। 

তখন একজন রাজমিস্ত্রী বলিল, আমি রাজাকে 

নামাইত্েছি, কিন্তু আপনারা আমাকে রক্ষা 

করিবেন। এইব্ূপ বলিয়া! রাজমিস্ত্রী স্তস্তের 

উপরে উঠিয়া বলিল, মহারাজ । আমি যেমন 

কবিয়া নামি, আপনিও তেমনি করিয়া নামুন। 

রাজা বপিলেন,--না, আমি নামিতে পারিব 

না। তখনরাজমিস্ত্রী বলিল--উঠেছিলেন কেন? 

এই কথা শুনিয়৷ রাজার” ভয়ানক ক্রোধ হইল। 

তিনি পলায়নপর রাজমিঙ্ত্রীর পশ্চাদানুপর্ণ 

করিয্না নীচে নামিতে লাগিলেন। এক্ষেত্রে 

ক্রোধ উৎপাদন দ্বারা ভয়ের উপশম করা 

হইয়াছিল। 
জরের বেগ কাল অর্থাৎ অমুক সময়ে 

আমার জর আসিরে-_এইরূপ চিন্তা করিয়া 

যাহার জর হয়, বিবিধ ইষ্ট বস্ত এবং বিচিত্র 

বিষয় দ্বার! তাহার স্থৃতি ন& করিবে অর্থাৎ সে 

যাহাতে জ্বর আসার কথ! না ভাবে এরূপে 

ভূলাইয়া রাখিবে। 
জরযুস্ত বা জর মুক্ত ব্যক্তির বিদাহীযোগ 

অন্ন হয়, গরু অহিতকর ও বিরুদ্ধ 
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অর্ূপান, স্ত্রীসংসর্গ অভিচেষ্টা, দান ওঅতিরিক 

ডোজন পরিত্যাগ করিবে। এইরূপ করিলে 
অরের উপশম হয় এবংঞ জরের পুনরাগমন 
হয় না। জব প্রশমিত হইলেও যদি 
অরুচি, শরীরের অবসন্নতা, শরীর ও মনেব 

বিবর্ণতা থাঁকে, তাহা হইলে জর পুনরাগমনের 

ভয়ে শোধন ক্রিয়া যেমন বিরেচনাদি করিবে। 

জ্বর দ্বার কৃশ ব্যক্তিকে সহসা যথেই পুষই্টকর 

খাগ্ দিবে না, কেনন! অগ্নি দূষিত হইয়া পুনরায় 

জ্বর হইতে পারে । ৃ 

জ্বরমুক্ত ব্যক্তি যতদিন বলবান না হুয়--- 

ততদিন ব্যারাম, মৈথুন, স্নান ও ভ্রমণ নিষিদ্ধ । 
কেননা বলবান না হইয়া প্র সকল সেবন 

করিলেজ্বর পুনরাগমন করে । যে জ্বরিত ব্যক্তি 

বহুকাল জরভোগ করিয়া ক্রিষ্ট, ছর্বল ও দীন 
চিত্ত হয় দে ব্যক্তির পুনরায় জর হইলে 

অল্পকাল মধ্যেই বিনষ্ট হইয়া থাকে । অথবা 

ওলা উঠ! চিকিৎসা । ৪5৫৭ 

বিনষ্ট ন। ২ংইলেও ক্শতা, শোষ, গ্লানি, পাত 
অরুচিহ উৎকোট (গ্রাত্রে চাক চাকা দাগ ) 
পিড়কা, অগ্নিদৌর্বল্য প্রভৃতি উপসর্গ ঘটে। 

পুনরাণত জরে অভ্যঙগ, উদবর্তন, নান, ধৃপ, 

অঞ্জন এবং পঞ্চতিক্ত ঘ্বত পান প্রশস্ত । গুরু 

অভিয্যঙ্গা ও অসাম্্ভোজন হেতু জর 

পুনরাবর্তন করিলে নবজ্রের স্তার লজ্যন ও 

উঞ্ণ উপচাব প্রহথতির দ্বাবা! চিকিৎস! করিবে। 

কিত ধাতুব অর্থ রোগাপনয়ন এবং এই ধাতু 
হইতে চিকিৎস! শব্দ নিম্প্ন হইন়াছে। সুতরাং 

যদ্বাবা রোগোপনয়ন হয়-_ তাহাকে চিকিৎস! 

বলে। এইজন্ত পথ্যও চিকিৎসাব অন্তভূক্তি, 
কিন্ত আমর! পাঠকগণের ঝোধসৌকর্ষ্যাথ পথ্য 

ও চিকিৎসা পৃথক বলিয়াছি। 

আবার “পথি» হইতে পথ্য শবের 

উৎপরি। পধি-হিতম অর্থাৎ রোগীর পক্ষে 

যাহা কিছু হিতকর তাহাই পথ্য শব্ধ ৰাচ্য। 

সমাপ্ত । 

গ্ী- বন্দ্যোপাধ্যায় । 

ওলাউঠ। চিকিৎস।। 
( পুর্ববানুরৃভি ) 
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তখন সকলেরই মুখমণ্ডল শুষ্ক, ক নীরসগ 

হইয়া! উঠে,--অতি বড় সাহসীরও বুক ধড়াস্ 

ধড়াস্ করিতে থাকে । সেরূপ ক্ষেত্রে ফুস্ফুস্ 

সঞ্চারিত হুইয়। যদি তাহার এক অংশ অপর 

অংশের উপর উঠিয়া! পড়ে, ভাহা হুইলে কাহারে! 

আর'জীতঘনের আশ! থাকে না। ছুই একবার 

ভেদ বমি হইতে না! হইতেই জীবনের লীলা 

ভান্র-”৩ 

শেষ হইয়া যায়। একমাত্র ভন্ব হইতেই 
এরূপ ঘটনার উপস্থিতি ঘটে। ফলত; সর 

হইতে যে কোন রোগের উত্তব হউক না 

কেন, তাহ! গ্রার়শঃ হুঃসাধ্য বা অসাধ্য হইয়া! 
থাকে । 

আবার সময় সময় এরপও দেখা যায় যে, 

গ্রামের মধ্যে 'গলাউঠা রোগের অত্যন্ত প্রকোপ 
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হইলে ঘদি কোন ব্যক্তির ক শুষ্ক, ও একটু কঠিল ব্যাপার। চিকিৎসক দিগকেও এই 
নীরস এবং মুখমণ্ডল ঈবৎ নীলবর্যুক্ত হয়, রোগ নিরূপণ কালে অনেক সময়ে ভ্রমে পতিত 
তবে তাহাকে আর অধিক কাল ইহজগতে বাস হইতে হক্ব) 

ত হয় না, অথচ সেই ইতভাগ্য তখনো  অহিক্ষেন-মুত্রশোষক এবং ইহা দ্বারা মূত্র 
পর্যন্তও জানে না, অথবা তাহার আত্মীয় যন্ত্রও সঙ্কুচিত হইয়া থাকে । অতিসার রোগে 

শ্বজনেও বুঝিতে পারে না যে, মুহুর্ত মধ্যেই অতিরিক্ত মল নিঃসরণ এবং শরীবস্থ জলীয়াংশের 
তাহাকে কীদৃশ অবস্থায় পতিত হইতে হইৰে। শোষণ হয় বলিয়াই মৃত্রন্োধ হয়। কিন্ত 
এরূপ অবস্থায় ছুই একবার ভেদ বমি হইতে মৃত্রযস্ত্র কখনও বিকার প্রাপ্ত হয় না। এই 

না হইতে ছুই তিন ঘন্টার মধ্যেই রোগীর পীড়ার প্রথমাবস্থার অহিফেন প্রয়োগ করিলে 
ংসারের খেলার অবসান ঘটে। ওলাউঠার ৷ দ্রবাপ্রভাবে মৃত্রযস্ত্রের আংশিক বিকৃত্তি ঝ 

ঘোরতর আক্রমণকালে যখন পল্লীমধ্যে অধিক পরিমাণে মুত্রশোষণ ঘটিলেও ওঁধধ 
হুলস্কুল ঘাপার আরম্ভ হইতে খাকে, তখন দ্বারা তাহা আনয়ন কর! বড় কঠিন হয় লা। 
বায়ুর আধিক্য, মনের চাঞ্চল্য এবং ফৃস্ফুদ্ কিন্তু বিস্থচিক1 রোগের ব্যাধিপ্রভাবেই মূত্র 
বা স্বংপিণ্ডের বিকৃতি বশতঃ প্রথমেই বমন যন্ত্রের সক্কৌচন এবং মৃত্রের ক্ষন্দ হইতে আরম্ত 
আরম হয়। হয় তে সেই বমি হইতেই হয়। ইহার পর অহিফেন প্রয়োগ করিলে 
রোগীর আকন্মিক জীবনাস্ত হইয়া থাকে । মূত্রসঙ্কোচনের এবং মৃত্রক্ষয়ের সহায়তাই 
তাহার আর তেদ হইবার অবসরের প্রতীক্ষণ | হইতে থাকে, সুতরাং সে দোষ সংশোধন 
করিতে হয় না। 

অজ্জনতা বশতঃ অনেকে অনেক সময় 

কাহারও অতিরিক্ত দান্ত হইতে দেখিলে 
অমনি অহিফেন্ বা অহিফেন সংযুক্ত ওষধ 

প্রয়োগ করিয়া! বসেন। ইহা নিতান্ত যুক্তি 
বিরুদ্ধ। অহিফেনের পরিবর্তে যদি বর্পূর 
সম্পকিত ওষধ প্রয়োগ করা যায়, তাহা হইলে 

কোন অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। অহিফেনে 

যে অনিষ্টের উৎপত্তি হয়, তাহার সংশোধনের 
কোন উপায়ই আর থাকে না। আমরা 
নিদানতত্ব পর্ধযালেচিনা করিয়া দেখিতে পাই 

যে, বর্তমান ওলাউঠা বা বিস্চিক! রোগের যে 
সকল লক্ষণ নির্দিষ্ট আঁছে, অতিসার রোগেও 
তাহাব অধিকাংশ রোগের লক্ষণ প্রকাশ হইয়া 
থাকে। ফোনটি অতিসার, কোনটা বিস্চিক। 
রোগের প্রত্থদ আক্রমণ---ইহ নির্ণর করা 

করিবার আর কোন উপায়ই হইতে পারে না। 

এ অবস্থায় মুজ্ররোধ বা মূত্রক্ষয়্ বশতঃ 

রোগীর মৃত্যু ঘাটক্না থাকে । কিন্ত অতিসাঁর 
বা বিস্চিকা-যে রোগই হউক না কেন, 
প্রথমাবস্থায় যদি কপ্পুর ব৷ কর্পুর সংযুক্ত ওধধ 
প্রয়োগ কর! ঘায়, তাহ! হইলে এরপ হূর্ঘটন। 
কখনই সংঘটিত হইতে পারে না। অর্থাৎ 

মৃত্ররোধ হুইয়৷ কাহারও মৃত্যু হয় না। তাই 
বপিতেছি--বর্তমান ওলাউঠা রোগের প্রথমা- 

বস্থায় কিছুতেই অহিফেন প্রয়োগ কক্সা উচিত 
নহে। তবে রোগের মধ্যমাবস্থায় অথবা! 

প্রয়োজন হইলে শেষাবস্থায় অহিফেন সংযুক্ত 
ওষধ বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ কর! যাইতে 
পারে। অহিষেনের সহিত অন্তান্ত দ্রব্য 

সংযুক্ত হইলে, অহিফেন যে দ্বপাস্তর বা»গুণাত্ত় 
প্রাপ্ত হয়--ইহ! সর্বথা সকলেরই দ্বীকা্য। 



৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্য। ] 

একদোযোৎপন্ন উপদ্রব যেমন অনায়াসেই 

প্রতিকৃত হইতে পারে, বু দোল্ষাৎপন্ন উপদ্রব 

সেইক্সপ-অল্লায়াস সাধ্য হে, এমন কি তাহ৷ 

অসাধারূপে পরিণত হইতে পারে। 

২য়--চিকিৎসা প্রকরণ। 

“হরিণা হন্তে হস্তী হরিণেন কদাপি ন। 
জন্বুকাঃ পরিভূয়স্তে শ্বতিকগ্রে ত্বর্জে ন হি ॥* 

পলীমধ্যে বিস্ুচিকা4 রোগের প্রাদুর্ভাব 

হইলে সকলেরই কটিদেশে অলাবৃত্বক (লাউয়ের 
খোলা) ধারণ এবং তাহার ধুমগ্রহণ করা! উচিত। 
সর্বদা কর্পুব-আদ্বাণ এবং কর্পূর-সেবন এ 

রোগোৎপন্তি নিবারণের একটা প্রশস্ত কল্প । 
প্রথমে পেট ফাঁপিয়া তরল দাস্ত হইতে থাকিলে, 
অগ্নিমান্দ্য ও অতিসারাদি রোগে কোনো 

কোনো ও১ষধ বিবেচনা পূর্বক প্রয়োগ করিতে 

হয়--অন্গপান আদার রস ওচার, পাঁচ রতি 

সৈষ্ধব লবণ। এরূপ ক্ষেত্রে কপূরবাসিত 

জলের সহিত *মুস্তাস্ বটা" অথব৷ চিন্নির সহিত 

“কপূর্বাসব' সেবন করাইয়াও ফল পাওয়া যায়। 
নিয়ে ওঘধ হুইটার প্রস্ততপ্রণালী লিখিত 

হইল। নানা কবিরাজী গ্রন্থে এক নামের 
অনেক ও১ষধ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থতরাং 

কোনো! ও ষধ বলিয়া! কোনোরূপ ওষধ সেবন 

করিলে তাহার কোন্বপ ফল পাওয়া ষায় 

তাহা কে বলিতে পারে ? 

১। মুস্তা গ্তবটা__ 

১। অবাৎ পলদ্বয়ং নুুঞ্ং কণ। কর্পুব হিঙ্কৃতঃ। 

পলং পলং গৃহীত্ব। তু মর্দরিত্ব। বটাং চরেৎ॥ 
চতুগুঞজামিতাং খাদেৎ কর্প,বাুযুবা দিতাম্ । 

অতীসারমর্জাঁণঞ্চ বিশ্বচীং ঘোর বূপিণীং 
অবৌচকং বন্ি মান্দা গ্রহগীমপি দারুণাস্ 
কানং পঞ্চবিধং চৈব নাশয়েদ বিকল্পত$। 

গলা উঠা চিকিতসা । 

পম 

৪৫৯১) 

২। এলাং প্রসন্নাং পরিগৃহা শুদ্ধাং, 
পলাষ্টকং চোড়ুপতেঃ ক্ষিপেচ্চ । 

এল। চ সুক্দ্। ঘনশুঙ্গবেরে 
যমানিক। বেলব মত্র সর্ববং ॥ 

মুতা ১৬ তোলা! পিঁপুল, কপুর, শোধিত- 

হিস্থ প্রতোকে ৮ তোলা । প্রথম তিনটা ও*যধ 

উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া পরিফাঁর কাপড়ে ছাঁকিয়! 

লইতে হইবে। শোধিত হিঙ্কু, ছ'কিয়! 
লইবার প্রয়োজন নাই। খলে উত্তম- 

রূপে পেষণ করিয়া লইলেই চলিতে পাবে। 
পরে চারিটা দ্রব্যই জলের মহিত মর্দন করিয়া 

চারি রতি মাত্রায় বট প্রস্তত করিতে হইবে-_ 
অনুপান কপ্পুরোদক। এই ওষধ সেবন 
করিলে বিস্চিকা, অতিসার প্রভৃতি রোগেব 

শাস্তি হয়। 

২। কপুরাসব ;-- 
পলপ্রমাণং পিহিতে চ ভাওে মগেং নিদধ্যাদ 

ভিষগত্র যত্তাৎ। বিসৃচিকায়।ঃ পবমৌধধং তন্নিহন্তি 
চান্া।ন্ বিবিধ।ন বিকারান্ ॥ 

(৩) কবিবাজী ওজন ৬৪ তে।লাষ সের গণনা 

করিতে হইবে । এবং ৫ বতিতে আন। ধবিতে হইবে। 

মৃতসপ্তীবনী অথবা অন্ত কোন প্রকার 
পবিষ্কৃত সুর! ১২॥ সেব, কর্পূর ১ সের, ছোট 
এলাচ, ঘুতা, শুঠ যমানী, মরিচ প্রত্যেক 
৮ তোল1-_মাত্রায় অর্ধ কুটিত করিয়া লইতে 

হইবে। আর সমস্তগুলি দ্রব্য একন্র করিয়া 
১ মাস কাল আবৃত ভাণ্ডে রাখিতে হুইবে। 
ওষধগুলি উত্তররূপে ছণীকিয়! 'লইবে। ইহ! 
বিস্থচিকা রোগের মহৌষধ । ইহা দ্বারা অপরা- 
পর নানাপ্রকাঁর . পীড়ারও প্রতিকার হইয়া 
থাকে। মাত্রা ১ মাষা। ওলাউঠা রোগের 
প্রথম হইতে আরম্ভ করিস্া শেষ পধ্যস্ত এই 

ওষধ সেবন করিলে কোনও অপকার হয় না। 

গ্রামের মধ্যে ওলাউঠা রোগের প্রধল আক্রমণ 



৪৬৬ 

লক্ষিত হইলে, অতিসার অথবা সাধারণ অজীর্ণ 
বলিয়া কাহারও তাহা! উপক্ষা কর! উচিত 
নহে। সকলেরই বেশ মনে রাখা উচিত যে, 

সাধারণ অজীর্ণ-ব! অতিসার রোগে তিন, চার 

বার ভেদ হইলেও কাহারও কাহারও দত্ত 

বা সমস্ত মুখমণ্ডল হ্ামবর্ণ বা নীলবর্ণ হয় না। 
পুনঃপুনঃ অতিরিভ্ত' ভেদ হইতে হইতে রোগ 
যখন অতিশয় সাংঘাতিক আকার ধারণ 

করে, তখন দত্ত এবং মুখমণ্ডলের বর্ণ পূর্বোক্ত 
রূপ বিকৃতি প্রাপ্ত হইতে পারে। 

সত্য সত্যই ওলাউঠা বা বিস্চিকা! রোগে 

আক্রমণ করিলে ছই একবার, ভেদ বমি হইয়া! 

অমনি মুখত্রীর সম্পূর্ণ বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হয়। 
অর্থাৎ মুখমণ্ডল ও দন্ত-_শ্ঠামবর্ণ বা ঈষৎ নীল- 

বর্ণ হয়। দন্ত একেবারে নীরস হইয়া যায়৷ 

শরীরও অতি শীঘ্ব অবসন্ন হইয়া পড়ে। 
বিস্চিকা বিষ সমস্ত শরীরে অভিব্যাপ্ত হইলে 
যখন মর্দরগ্রন্থি সমূহ একেবারে শিথিল হইয়। 
পড়ে, শরীর হইতে শ্র্রেম্মা তরল হইয়! মলা- 

কারে নির্গত হয় এবং সময় সময় রোগীর 

চৈতন্চ বিলুপ্ত হইয়া 'যায়, যখন ঘোরতর 

মোহ 'আলির়। উপস্থিত হয়, মধ্যে মধ্যে নেত্র 

উর্দগামী হইয়া উঠে, তখন নাড়ীম্পন্দন 

সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয় ন!। কিন্তু বিশেষরূপ প্রণি- 

ধান করিয়া দেখিলে, অনেক বিলম্বে থাকিয়া 

থাকিয়া এক একধার বুঙ্্মতস্তর ভার নাড়ীর 

স্পন্দন "অনুভূত, হয়।* এইরূপ অবস্থায় 
মিয়লিখিত ১ যধগুলি প্রয়োগ করিলে সবিশেষ 

উপকার বর্শিয। থাকে । . 
একখানি ফটরা মধ্যে টুকরা টুকরা হরিণ 

শৃঙ্গ গংস্থাপন করিয়া আর একখামি কটরা 
হার! 'আচ্ছাদন কিরে, “পরে কর্দমলিগু রজ্জু 

ক বিশুগ্যাং দৈব দৃঙতে নৈধ স্থানং বিনুঞতি। 

আয়ুর্বেদ-ভাত্র, ১৩২৬ [ওয় বর্ষ১২শ সংখ্য। 

দ্বারা৮তাহা উভ্তমরূপ বন্ধন ও বর্দাম লেপন 
করিয়া রৌদ্রে গুকাইয়া লইবে। তাহার পর 
৬০।৭* খান! বনঘু'্ে স্বারা পুর্ণ হয়--একহত্ত 

পরিমান গভীর গোলাকার গর্থ করিবে । সেই 
গর্ভ এক তৃতীয়াংশ বনঘুটে দিয়! পূর্ণ করিয়া 
তাহার মধ্যে উন্নিথিত কর্দামলিপ্ত কটরা 

স্থাপন করিবে । গর্ভের অবশিষ্টাংশ আরো 
বনঘুটে দ্বারা পুর্ণ করিবে। পরিশেষে 
উপরিভাগে অগ্নি প্রদান করিয়া মুযাবদ্ধ হরিণ- 

শৃঙ্গ ভম্ম করিবে। ইহাকে সাধারণ পুট কহে। 

সাধারণ পুটে বনথু'টের বিশেষ কোন পরিমাণ 
নাই। ২১২৫ খানা হইতে আরম্ভ করিয়া 
প্রয়োজন মত ১০০ খানা পর্য্যস্ত দেওয়া যাইতে 

পারে। এতত্তি্ন আরো! অনেক প্রকার পুট 

আছে। যথাস্থানে তাহার বিষয় বর্ণনা কর! 

বাইবে। সকল প্রকার পুটের কার্য রাত্রিতে 

সম্পাদন করা উচিত। পরদিন প্রাতঃকালে 

পুটগ্থিত অগ্নি সম্পূরণন্ূপে নির্বধাপিত হইয়া 

মুষাবদ্ধ ওষধধ যখন নীতল হইবে, তখন তাল 

বাহির করিয়া লইবে এবং উত্তমরূপ চূর্ণ 

করিয়া কাচকুগীর মধ্যে বাঁথিম্সা দিবে । এই 
ওধ একরতি, অর্ধ তোল! আপাঙসুলের 

রসের সহিত সেবনীয়। বালক, কৃদ্ধ ও গর্ভিনী 
সকলেই নির্ডয়ে সেবন করিভে পারে । ইহ! 

দ্বারা ফুদ্ফুস্ ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ঠিক থাকে, 
সুতরাং ব্যাধি শীপ্ব শান্তর সাংঘাতিক হইতে 

পারে না। সর্ববিধ অভীর্ণ বা অল্লাজীর্ণ ইহা 
দ্বারা প্রশমিত হইয়া! থাকে । 

অর্দযব পরিমিত হুরিতালভম্ম পূর্বববৎ 
আপাঙমুলের রসের সহিত সেবন করিলে 

কখনও নাঁড়ী স্পনন বিলুপ্ত হয়না এবং 
সপ্ত ধাতুর ক্ষয়নিবন্ধন উদ্বে্টন প্রভৃতি 
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যে সকল গুরুতর উপসর্গ গুলি উপস্থিত হইস্থা 

থাকে-্"তাহাও হইতে পারে না । এক্ষণে হরি 
তাল ভন্মের প্রস্ততপ্রণালী, লিখিত হইতেছে । 

বংশপত্জ হরিতাল খণ্ড খণ্ড করিয়া সপ্তাহ কাল 

চুণের জলে ভিঙ্গাইন্না বাখিলে অখবা পোর্টলী 
বন্ধ হরিতাল মৃত্ভাগ্ডে দোলাষস্ত্রে ঝুলাইয়ু 

ছই প্রহর কাল চুণের জলে পাঁক কবিলে 
ইহার শোধন হয় । শোধনের পর কোন 
মৃত্ভাণ্ডের তিন চতুর্থাংশ অশ্বখ বৃক্ষের শুফ 

ছাল দ্বাব৷ পুর্ণ করিয়া তহুপবি শোধিত বংশ 

পত্র হরিতাল স্থাপন করিবে । পরে তাহার 

উপব আরো অশ্বথ ছাল রাখিবা সেই ভাগ 

পূর্ণ করিঘৈ। ছুই সের পরিমিত ছালে পাঁচ 

তোলা পরিমাণ হরিতাল প্রদ্ধান করিবে। 

এই অন্ুপাঁতে অশ্বখ ত্বক ও হরিতাঁন দেওয়ার 

নিয়ম, কিস্তু হরিতাঁল আডাই তোলার 
কম দেওয়া উচিত নহছে। ভাগ পূর্ণ 
হইলে ভাণ্ডের মুখ পরার সন্মুথে উত্তমরূপ 
অববন্ধ করিয়া! ছুই প্রহব কাল তীব্র অগ্নিতে 

পাক করিধে। ছুই প্রহর অস্তে অগ্নি নির্ব্বা- 

পিত হইলে ধখন ভাগ শীতল হইবে, তখন 
ভাগুমধ্যস্থিত ভন্ম গুপি হইতে হবিতাল 

উঠাইয়া লইবে। ইহাই হরিতাল ভম্ম। এই 
হুবিতাঁল তন্ম ঈবৎ 'হরিদ্রা বর্ণ। ওলাউঠা 
রোগে এই হরিতাঁল তন্মের প্রয়োগ করিবার 

বিধান আছে। অন্যান বৈকারিক অবস্থাতে 

ও ইহা প্রয়োগ করা যায়। 
ক বিসর্পণ চরণ । 

ফটুকিরি .১, বংশপত্র হরিতাল ৩, 

তবর্ণ।*.উপরি লিখিত তিনখানি দ্রব্য দ্বারা এই 

গলা উঠা চিকিৎসা । ৪৬১ 

শঙ্কত করিতে হয়। ফটুকিরি 
শোধন করিধার কোন প্রয়োজন হয় না। 

পূর্বে যে হরিতাল শোধনের প্রকরণ বলা 

হইয়াছে, ঠিক সেই নিয়মাঙুসারে ঘংশপত্র 

ভবিতাঁল শোধন করিয়া! লইবে | এই ওঁষধে 

জাবিত হবিতালের প্রয়োগ নিষিদ্ধ। দ্বর্ণ, 

বিধিপূর্বক শোধন করিয়া ভ্ম করিয়া লইবে। 
প্রথমতঃ একখানি কটর! মধ্যে কিঝি জারিত 

রস্থাপন করিবে। ইহার পূর্বেই প্রাগুক্ত 
ফটুকিবি এবং বংশপত্র হরিতাল উত্তমরূপে 

মর্দন করিয়া, আল্তার জলে সাতবার ভিজাইয় 

সাতবার রৌজ্রে শুফ করিয়া একটী গোলক 
প্রস্তুত করিবে । ৃ 
এই গোলক উল্লিখিত মৃত্তিকাভাগুস্থিত লৌভ 
ও অভ্রের উপরিভাগে স্থাপন করিবে । তাহার 

পর আবার কিঞ্চিং লৌহ ও অত্র দ্বারা এ 
গোলক বেশ করিয়া ঢাক্িযা আর একখানি 

কটরা দ্বার! সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত এবং কর্দমলিগ্ত 

বজ্জু দ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন ও ছুই অস্কুলি পুরু 
কর্দম লেপন করিয়া রৌড্রে শুকাইয়া লইবে 1 

ইহাকে বজ্রমুষা কহে। এই মৃষাবদ্ধ ওষধ 
গোলক, স্বর্ণ সিন্দুব ও মরুরধবজ পাকের 

নিয়মানুসারে বাবুক। যন্ত্রে আট. প্রহর পাক 

করিবে । পাকাস্তে মৃষা যখন শীতল হইবে, 
তখন তাহা উদ্ধত করিয়া সেই মৃত্তিকা 
নির্মিত ভা সংলগ্ন পীতবর্ণ ষে ওুঁধধ পাওয়া 
যাইবে, তাহাই গ্রহণ করিবে । অথবা পূর্বোক্ত 
লৌহ্, অল্র, এবং ও্ধধ গোলক ঠিক পূর্বোক্ত 
নিয়মে কোন কর্দমলিপ্ত দৃঢ় কাচকুপীর যধ্যে 
স্থাপন করিয়া খড়িমাটী দিয়া কাচকুপীর 

* ফটিকারি নমংগ্রাহাং হয়িড়ালং এয়োমতা। । খঅলক্তক ত্রবৈর্ভীধাং গোলকং কারয়েৎ ভিবন্॥ 

মৃৎপাত্রে! পরি লৌহে স্থাপয়েৎ গিরিজ! মলম্। কৃত্বা চ বজমৃযাধাং সংস্থাপ্য দৃঢ় খপরে ॥ | 

বামাষ্টং বলুক! যন্ত্রে তি তীব্রাস্সিন পচেৎ। স্বাঙ্গং শীর্তঞ বিজেং গৃহীত্ব। তোলকাষ্কম্। 
শানমাং পর্ণ দত্ব। চিন্চাঞ প্রয়েজয়েৎ। খদমাব্রং ববার্ধংরা। অন্থপাণং বিধানতঃ ॥ 



$৬২ 

মুখ আল্গা ভাবে আটকাইয়া গজপুটে এক 

রাত্রি পাঁক করিলেও কাঁচকৃপীর উদ্ধভাগে 
এক প্রকার পীতবর্ণ চটা পাওয়া যায়, তাহাও 

গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই পীতবর্ণ ওঁধধ 
একতোল এবং জারিত ম্বর্ণ সিকি তোল৷ 
একত্র মিশ্রিত করিলেই বিসর্পণ চূর্ণ প্রস্তুত 
হয়। বোতলের নিম্নদেশে অথবা কটরা ছুইটির 
মধ্যভাগে অসংলগ্ন ঈষৎ ক্ৃষ্ণবর্ণ কঠিন যে 

পদার্থ পাওয়! যায়, তাহা ২১ রতি মাত্রায় 
উপযুক্ত অন্ুপাঁন সহ প্রয়োগ করিলে বাতরক্ত 

ও কুষ্ঠরোগে বিশেষ ফলপ্রদ হইয়া থাকে। 

সর্ধববিধ বৈকারিক ক্ষেত্রে এই ও,ষধ ১ রতি 
ও কন্তরী ১ রতি অনুপান বিচার করিয়া 

প্রয়োগ করিতে পারিলে বিশ্ময়জনক ফল 

দেখিতে পাওয়া! যায়। 

ওলাউঠা রোগে প্রথমতঃ পাতলা মল 
অধিক পরিমাণে নির্গত হয়| তাহার পর 

খ্বচ্ছ জল, কুম্ড়া পচা জল অথবা জলের 

সহিত কুমড়। বাটার হ্যায় এক প্রকার ভেদ 

হইতে থাকে । যখন মর্ম গ্রন্থি হইতে প্রেম 
'খলিত হইয়া খলাকারে নির্গত হইতে থাকে, 

তখনই কুমড়া বাটার ন্যায় পদার্থ পতিত হয়। 
কাহারও বা! পূর্ব হইতে বমন আরম্ভ হয়” 

কাহারও বা অনেক বিলম্বে বমনোদ্রেক হয়। 

যাহার যর্ত'শীপ্র বন আরম্ভ হয়, তাহার তত 

শীত্রই ধাড়ু' বসিয়া! যায়। পাঁড়াও মিতাস্ত 
সাংঘাতিক আকার ধরিয়া থাঁকে। কিন্ত 

বিলম্বে বমনোস্রেক হইলে চিকিৎসার সময় 
পাঁওয়া যায় । দন্ত, বমি, অঙ্গ বিশেষে খাইল 
ধরা, ঘর্ম এবং শিঃরশুল প্রভৃতি যে প্রকার 

লক্ষণই উপস্থিত হউক না, তজ্জন্ত বিশেষ 

কোন চেষ্টা না করিয়া প্রথমতঃ ওলাউঠার 
দোষ শাস্তির জন্ত চেষ্টা করিবে। মল নিঃসরগ 

আযুর্বেদ--ভাদ্র, ১৩২৬। | ওয় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 

থাকিতে থাকিতে অর্থাৎ উৎবেষ্টন, ঘর, 

স্বরভঙ্গ, শিরঃশুলস প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাই- 

বার পূর্ববে এবং মণিবন্ধে নাড়ী স্পন্দন বিদ্যমান 
থাঁকিতে যদি বিসর্পণ চূর্ণ সেবন করান যায়, 

তাহা হইলে কিছুতেই ধাতু বসিয়া যায় না। 
এবং উল্লিখিত উপদ্রব গুলি দ্বারাও রোগীকে 

কখনও আক্রান্ত হইতে হয় না। ত্র সকল 

উপদ্রব গুলির মধ্যে যদিও ২1১টি আসিয়া 

আক্রমণ করে, তাহাও অনায়াসে নিবারিত 

হইয়া থাকে। ফল কথা পূর্বোক্ত অবস্থায় 
বিসর্পণ চূর্ণ একবার উরে প্রবেশ করাইতে 
পাঁরিলে রোগীর কিছুতেই মৃত্যু হইবে না--ইহা 
ফ্রব সত্য কথা । চারি আনা ওজনে আপাঙ 

শিকড়ের ছাল উত্তমরূপে ধুইয়া শিলে পেষণ 
করিবে; তাহার পর অর্দষব পরিমিত 

বিসর্পণ চূর্ণ তৎসঙ্গে মিশাইয়া লীতল 
জল সহ 'সেবন করিতে দিবে। এই 

ওষধ সেবনের পরক্ষণেই প্রন্কুটিত ধুতুরা 
ফুলের মধ্যে ষে পাচটি শিস থাকে, তাহ। 

লইয়া আড়াইট! মরিচের সহিত শীতল জলে 

বাটিয়া খাইতে দিবে। এক বৎসরের 

শিশুদিগের পক্ষে অর্থখণ্ড মরিচ ও একটি 

শিস্্, তিন বৎসরের বালকের পক্ষে একটি 
মরিচ ও দুইটি শিস্, সাত বৎসরের যালকের 

সম্বন্ধে দেড়টা মরিচ ও তিনট1 শিস, দশ বৎসর 
বালকের পক্ষে একটা মরিচ ও চারিটা শিস, 

এবং পুর্ণ বয়স্ক যুবক দ্িগের জন্ত আড়াইটা 
মরিচ এবং পাঁচটি শিস ব্যবস্থেয়। , ইহাই 
ওলাউঠা রোগের প্রথম চিকিৎসা । এই বিসর্পণ 
চূর্ণ একবারের বেশী কাহাকেও সেবন করা- 
ইতে দেওয়া যায় না। এই ওষধের পরমাণু 

সমূহ কণ্ঠনা'লী হইতে আরম্ভ করিয়া আমাশয় 
পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্থানেরই মাংস, পেশী ও 
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বিল্লী মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অসীম পর্ক্রম 

প্রকাশ করিতে থাকে । মুহ্মুহ বমি হইতে 

থাকিলেও এই ওষধ উঠিয্া। পড়ে না। দ্রব্য 

শক্তি বা ওঘধের শ্রভাব বশতঃ এইরূপ ঘটিয়া 

থাকে । কিন্তু ধুতরা! ফুলের শিস ও মরিচের 

দ্বারা যে অন্ুপানের কল্পনা কর! হইয়াছে, 

বমনের সহিত তাহা উঠিয়া! পড়া অনস্তব নহে। 

সেরূপ ক্ষেত্রে অর্থাৎ ষদি বমনের সহিত 

পূর্বোক্ত ধুতুরা শিদ ও মরিচ উঠিয়াই পড়ে, 

তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তেলাপোকার একটু 

বিষ্টী জলে গুলিয়া খাইতে দিবে। তাহার 

পরেই আবার ধুতুরার শিস ও মরিচ পূর্বববং 

(সেবন করাইতে দিবে । এবারেও যদি ধুতুরার 

শিষ ও মরিচ উঠি যায়, তাহ! হইলে পুনর্বার 

তেলাপোকার বিষ্ঠা শীতল জলের সহিত 

সেবন করাইয়া! ধুতুরার শিল্প ও মরিচ সেবন 

ক্করীইবে। এইরূপ প্রণালীতে ধুতুরা শিস ও 

মরিচ একবার উদ্রের মধ্যে স্থািত্ব লাভ 

করিলে আর কোন ভয়ের কাবণ থাকিতে 

পাঁবে না। পরে ষখন যে কোন উপদ্রব আসিয়া 

জুটুক না কেন, তাহা নিবারণ করিতে আর 

কৌনে। বেগ পাইতে হইবে না। যে পরাস্ত 

শিশুর থাদ্ত। 8৬৩ 

ধুতুরা শিস. ৭ মরিচ স্থিতিশীল হইয়া না বসে, সে 
পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে তেলাপোকার বিষ্ঠা সেবন 

করাইয়। ধুতুর| শিস্ও মরিচ উদরস্থ করিয়া! 

রাধিবার চেষ্টা করিতেই হইবে । 

তেলাপোকার বিষ্টা অতিশয় বমন 

নিবারক। ইহার অদ্ভুত পরাক্রম পরিদর্শন 

করিলে সাতিশস্ বিশ্বয়াবিষ্ট হইতে হস্গ। সুস্থ 

শরীবে এই তেলাপোকার বিষ্ঠা গলাধকতু 

হইলে অত্যন্ত বমন হইতে থাকে । কিন্তু বমন 

বৌগে ইহা প্রযুক্ত হইলে বমন বেগ সর্বথা 

দৃবীকৃত হয়। ইহা বহুক্ষেত্রে বছবার পরীক্ষিত। 

পূর্ব্বে যে হরিণশৃঙ্গ ভশ্ম ও হরিতাল তম্মের 

কথ! বল! হইয়াছে, যথাবিধি তাহা! সেবন 

করাইবাঁর পরও এই ধুতুরাফুলের কেশর 

ও মরিচ সেবন করাইতে দেওয়া! যায়, তাহাতে 

বিসর্পন চূর্ণের ন্থায় ফণ দেখিতে পাওয়া যায়। 

গর্ভিনীকে কখনও হরিতাল ভন্ম ও বিসর্পণ 

চূর্ণ সেবন করান উচিত ন্হে। গর্ভাবস্থায় 

পূর্বোক্ত নিয়মাহুসারে হরিণ শৃঙ্গ তম্ম সেবন 

করাইয়া পরে ধুতুরা ফুল্চো শিন্ ও মরিচ 

সেবন করাইলে গর্ভআ্রাব বা অন্ত কোঁন 

আশঙ্কা ঘটিবার সম্ভাবনা! থাকে না। 

শীদীননাথ কবিরত্ব, শান্ত্রী। 

শিশুর খাচ্য। 

( কতকগুলি বিলাতী ফুড সম্বন্ধে আলোচনা । ). 

শিশুর ব্যবহারের জগ্ত বিদেশী 

বাঁজারে এত আছে যে লোকে কোন্টা রাখিয়া বিলাতী ফুড, সম্বন্ধে 
ফুড না। অতএব কতকগুলি আর্তি পরিচিত 

আমরা আলোচনা। কৰিব। 

কোন্টা ব্যবহার করিবে ঠিক করিতে পারে পূর্বে বিলাতী ফুডগুলিকে আমর। তিন 



৪৬৪ 

শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি এবং প্রত্যেক শ্রেণীর 

উপাদান কি শুলতঃ তাহাও বলিয়্াছি, কোন্ 
শিশুর পক্ষে ব্যবহৃত হইতে পারে তাহাও ৷ 

বল! হইবাছে। এক্ষণে তিনটী শ্রেণীর 
প্রত্যেকের কতকগুলি স্ুপৰ্বিচিত বিলাতী 

খানের নাম এবং উপাদানের পরিমাণ এবং 

সংক্ষিণ্ড পরিচয় ও প্রস্তত প্রণালী ববিষ। 
প্রথম শ্রেণীর ফুডের মধ্যে হলিকা মল্টেড. 

মি্ধ এবং মিলোফুডের নাম করা যাইতে 
পারে। 

হলিকস মল্্টেড্ মিল্ক (7020158 

8191০ 21115) উপাদান বিশ্লেষণ-_-জল শত- 

করা! ৩৭, প্রট্িড্ ১৩৮, স্বেহ ৯০, কার্বহাইড্রেট 
৭৮৮ ধাতব্পদার্থ ২*৭০। গশুষধীকৃত দুগ্ধ 
(শতকরা ৫ ) গোধুমচুর্ণ (শতকরা ২৬৪), 

ৰাপিমপ্ট (শতকরা ২৩) এবং বাইকার্বনেটু 
অফ. যোডার (শতকরা ৪ ) মিশ্রণে প্রস্তুত । 
মিশ্ণ কালে অপরিবর্তিত শ্বেতসার (0% 
£19191 9৮০1০])) থাকে না। ৪ ওন্স 

অর্থাৎ আধপোয়$ জলে চার চামচের তিন ! 
চামচ মিশাইয়া তিনমাসের শিশুর জন্ত ব্যবস্থা । 

মিলো! ফুড 11০ £০)- উপাদান 
বিশ্লেষণ-__জল + ১৫৬, প্রটিড্ ১১০৩) স্নেহ 

৩৯২, কার্বহাইডে টু ৮১:৩৮, ধাতব পদার্থ 

২১১। শুষীকৃত সুইস দেশীয় দুধ, ভাজা 
গোধৃমচূর্ণ এবং ইক্ষু শর্করা (শতকর! ৩০ )। 
শতকরা ৬২ ভাগ দ্রবনীয় এবং ১৯ ভাগ 
অদ্রবনীয় কার্বহাইডে,ট আছে। কেবল জল 
ংযোগে প্রস্তত করিতে হয়। 

মন্তব্য -এই দুইটা ভিন্ন কার্ণরিক্স 
সলিউবেলুড, (০8800819875 ৪০19:৩ 1০04) 

এবং এলেন্বেরি (44119, ) গ্রসৃতি 
আরও কয়েকটা ফুড, এই শ্রেদীভুক্ত। এই 

আয়ুণ্বিদ--ভাউ, ১৩২৬। [৩য় বর্ষ, ১২শ গংখ্য 

শ্রেণীর খাগ্ভকে স্ুলতঃ শুধীরুত হুগ্ধ বল 

যাঁয়। ইহারা মাতৃছুগ্ধের প্রতিনিধি স্বরূপ 
কল্পিত হয়। ইহার্দের দোষ এই- দীর্ঘকাল 

শিশুর ইহাই আহার স্বরূপ হইলে যদি কয়েক 
মাসের পর ইহার সহিত কোন তাজা ফলের 
রস মিশ্রিত না করা যায়, তাহ! হইলে শিশুর 

রক্ত বিকৃতি (3০9৮১) জন্মে। আঅধিকস্ক 

স্েহের ভাগও অন্ন থাকে। এসকল দোষ 

ভিন্ন এক প্রধান দোষ, ইহাদের মূল্য এত বেশী 
যে, তাজা ছধের দাম তাহার তুলনায় অনেক 

অল্প। 

দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্যের মধ্যে ক বর্গে 
মেলিম্ন ফুড, (২1০111২1০০৭) এবং খ বর্গে 

বেঞ্জার্স ফুড়ের (3909 0০০৫) নাম কর! 

যাইতে পারে। 
মেলিন্ন ফুড (1৯11115 19০0)--উপা- 

দান বিশ্লেষণ _জল শতকর! ৬৩, প্রটিভ, ৭7৮ 

স্নেহ অতি স্ুক্াংশ, কার্বহাইডেটু ৮২'*, 
ধাতব পদার্থ ৩৮। ইহা সর্বতোভাবে মণ্ট. 

যুক্ত। ইহার সমস্ত কার্বহাইডেট দ্রবণীয় 
অবস্থায় স্কিত। ইহাকে শুদ্বীক্ূত মণ্টের সার 
বলা (11818 ৪৮৪০) যায় । এক পাইট জল 

এবং এক পাইটের & ধাংশ হুগ্ধের সহিত বড় 

চামচের এক চামচ মিশাইয়। তিন মাসের 

কম বয়স্ক শিশুর জন্য ব্যবস্থা | 

বেঞ্জার্স ফড্-€ 7600978 69০0৫ )-- 

উপাদান বিশ্লেবণ_জল শলকরা” ৮ ৩, প্রটিড. 
১০ ২, স্নেহ ১২, কার্বহাইদ্রেট ৭৯৫ ধাতব 
পদার্থ ৩৮। গোধৃমচুর্ণ এবং চ0075800 

90৪০৮ অর্থাৎ জীবশরীরে পরিপাককারী 

রসম্নাবী 75:07855 নামে যে আশয় আছে, 

তাহার নির্ধ্যাসের মিশ্রণে প্রস্তুত উপদি& 
প্রস্থত প্রণালী ন্সারে প্রস্তুত করিলে সমস্ত 



৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্য। ] শিশুর খাছ ৪৬৫ 

না হউক অধিকাংশ শ্বেতসার দ্রবনীয় অবস্থায় ইহাই ভোঙছণ করাইয়! রাখা যায় তাহা হইলে 

পরিণত হয়। প্রস্থত প্রণালীর গুণে খাদ্যের 

প্রটিড. ভাগের এবং প্রস্ততার্থ ব্যবহৃত ছুদ্ধের 

তাহার পথ্য মেদঃসঞ্চারের পক্ষে যে হানিকর 

হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। মেলিল্স ফুডের 
ংশিক পরিপাক হ্ইয়া যায়। প্রস্তুত | প্রচারকগণ উনাদের খাঘ্ধে পালিত বহু স্থুল 

প্রণালী--বড় চামচের এক চামচ খাদ্য এবং শিশুর চিত্র আমাদের সম্মুখে ধানণ কবিলেও 

বড় চারি চামচ শীতল গোছ্গ্ধ মিশাইয়। তাহাতে । আমবা এই সত্যের অন্যথা করিতে পারিব না। 

আধ পাইট ফুটন্ত জল মিশাইয়া কোন উষ্ণ | 
স্থানে ১৫ মিনিট কাল রাখিবে পরে সামান্ত 

ফুটাইয়৷ লইবে। 
মন্তব্য---(1)91109 

11951 13১98 109০0, 

110০৮৪ 100৫, 

|1018059 0০9, 

5981৮ 200 

(01)7015 1191660 19০০, 

০:০৩ [99160609091 এই শ্রেণীর 

অন্তর্গত। এই শ্রেণীর খাদ্যে প্রায় শ্বেতসার 
আছে-_ছয়্ মাসের পুর্বে শিশু শ্বেতসার পরি- 
পাক করিতে পারে না- এই অসুবিধা দূরী- 
করণার্থ এই শ্রেণীর খাদে দ্রব্যাস্তর সংযোগের 

ব্যবস্থা করা হইয়াছে । যাহার ফলে প্রস্তত 

কালে খাদ্যগত শেতসার 

30%%7এ পরিণত হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। 
বদি এই শ্রেণীর ফুড ব্যবহার করিতে হয় 

1706360109৩ 

তাহা! হইলে একথা বেশ স্মরণ রাখ! উচিত' 

যে এই সকল ফুড় কেবল ছুগ্ধের সহকারীবূপে 

সেব্য হইতে পারে, কদাচি একাকী ব্যবহৃত 

হইতে পাঁরে না। প্রয়োজন হইলে কোন্টা 

ব্যবহার কর! উচিত এই প্রশ্নেব বর্দি আমাকে 

উত্তর দিতে হয় তাহা হইলে আমি এই বলিব 

যে, প্রস্তত কর্তী যেখানে শ্বেতসারের শকরায় 

পরিণত হইবার প্রকুষ্ট এবং নিশ্চিত উপায় 

আবিফারে সমর্থ বলিয়াছেন বলিয়া জানা 

গিয়াছে সেই খান্ভই ব্যবস্থা করা উচিত। মেলিন্ন 

ফুড ব্যবহার করা যায় কিন্তু ইহাতে স্নেহের 

ভাগ এত অন্ন আছে যে শিশুকে ষদি প্রধানতঃ 

ভাদ্র--৪ 

তৃতীয় শ্রেণীর খাগ্ের মধ্যে রবিন্সন্দ 
বালিব নাম উল্লেখযোগ্য । উপাদান বিশ্লেষ 

_জল শতকব! ১০১, প্রটিভ ৫ ১, স্েহ ০*৯, 

কার্বচাইড্রেট ৮২০, ধাঁতব পদার্গ ১৯। ইভা 

পাপ” বালিৰ সুক্ষ চূর্ণ ভিন্ন আব কিছুই নহে। 
মন্তব্য 0:1965 1099) 0৪০3 (০9০০১ 

[10109 00001 0161) 1)0,01)11)% 0000৭ 

80০9, [710800১৪০০৭ 02৮ 8০8 প্রভৃতি 

এই শ্রেণীব খাগ্ক। এই শ্রেণীব খাগ্ভগুলির 

আবিষ্র্তীর! স্পষ্টই বলিয়াছেন ইহাতে মণ্টের 
সম্পর্কও নাই--এগুলি সম্পূর্ণ শ্বেতসারমূলক 
খাগ্ভ। বে সকল শিশু শ্বেতসার পরিপাক 

করিতে পারে তাহাদের পক্ষে এই শ্রেণীর 

খানের অধিকাংশই হানিজনক না হইলেও 

ভাঁজ! গমের ময়দা কিম্বা ভাঁজ! কলায়ের ছাতু 

অপেক্ষা এই সকল খাগ্তের কোন বিশেষ 

উপযোগিতা নাই । যে শিশুর বরস অন্ততঃ 

“মাস পূর্ণ হয় নাই তাহার পক্ষে এসকল খাস 
পথ্য নহে-__ সর্ধ্থা বজ্জনীয়। 

এতর্দেশীয় চিকিৎসকগণ ধাহারা উপরি- 

[লখিত খাঁদ্যেব ব্যবস্থা দিয়া থাকেন তাহার! 

অবপ্তই উহাদের গুণদোষ লক্ষ্য কৃরিয়! 
থাকিবেন। আমি উপসংহারে 'এই বলিতে 

পারি যে ভারতীয় সুস্থ শিশুগণের পক্ষে এই 

সকল খাদ্যের কিছুই আবশ্তকতা নাই! 
পীড়িত শিশুর ওষধ মূলক পথ্য স্বরূপ যদি 

কোন সমস এ সকল থাস্য ব্যবস্থা করিবার 



৪৬৬ আয়ুব্বেদ--ভাদ্র 

প্রয়োজন হয় তাহা হইলে কোন্টা ভাল 
বিবেচনার সুবিধার জন্ত যৎকিঞ্চিত কথিত 

হইল ।" 

মাতৃস্তন্য-অন্নপরি বর্তন-অন্যছুদ্ধে 

পালন-কত্রিম-আহার। 

শিশু কতদিন মাতৃস্তন্য বা ধাত্রীস্তন্ত পান 

করিবে? এই প্রশ্নের উত্তরে আমবা বলিষ 

যদি প্র্থতির স্তন্ত প্রচুর ও স্বাস্থ্য অব্যাহত 

থাকে তাহা হইলে শিশু এক বৎসর পর্য্স্ত 

মাতৃত্তগন্ত পান করিবে । বংসরেব পর স্তন্ 

প্রচুর এবং প্রন্থতির স্বাস্থ্য উত্তম থাকিলেও 
আর শিশুকে স্তন পান করিতে দেওয়া উচিত 

নহে। বতসরাধিককাল স্তস্ত পান করাইলে 

শিশু এবং প্রচ্ছুতি উভয়েরই স্বাস্থ্য হানি 

হইবে। ৃ 

বংসরাধিককাল স্তন্ত পান করাইলে 

প্রহ্ততির ক্ষুধা কমিয়া যায়, পবিপাকেৰ 

দুর্বলতা ঘটে, মানসিক অবসাদ, শিরঃপীড়া ও 

মাংসক্ষয়, স্পই্ই লক্ষণ রূপে প্রকাশ পায়। 

এতছিন্ন, কাণেশবা, মুচ্ছণ, বুকধড়ফড় করা, 
বুকে বেদনা দেখা দিলে কদাঁচ উপেক্ষা করা 

উচিত নহে। বৎসরাধিক কাল স্তন্ত পানে শিশু- 

শরীরে থে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা ও 

অবগত হওয়া উচিত। দীর্ঘকাল স্তন্য পানে 

শিশুর শরীর পা্ুবর্ণ ও গাত্রত্বক্ শ্লথ হয়। 

ভিতরের বল (3690019) এমন কমিয়! যায় যে 

পরে আহারাদির অতি সুব্যবস্থা করিয়াও তাহ 

সহজে পুনরানরন করা কঠিন হইয়া পড়ে । 

আমাশয় বড় হইয়া যায়, ঘিনঘিনে হয়-__ 
নাকিম্থুরে অব্যক্ত বেদনা প্রকাশ করে-_ 

ইহার প্রায়ই অস্থিবিক্ৃতি (78161919) বা 

ক্ষয়রোগগ্রস্ত ইয়া থাকে । অতএব বুঝিতে 

১৩২৬। [৩ষ বর্ষ, ১২শ সংখ্য! 

পার। গেল, মাতৃস্তন্য শিশুর পক্ষে কোন নির্দিষ্ট 

সময়ের জন্ত বিশেষ হিতকর হইলেও কালক্রমে 
উহ্াই আবার বিষম অনর্থের কারণ হইয়া 

থাকে । 

অন্নপরিবর্তন | 

দ্বাদশ মাসের পর শিশুব মাতার স্তন্য 

প্রচুর থাকিলেও উভয়ের হিতার্থে শিশুকে 

স্তন্য-ত্যাগ করাইয়া অন্য আহারের ব্যবস্থা 
করিতে হইবে । স্তন্য-ত্যাগ হঠাৎ একদিনে 

করাইবে না। ঠিক্ দ্বাদশ মাসেই স্তন্য-ত্যাগ 

করাইতেই হইবে এপ নিশ্চয় করিয়া 

বলা যায় না-_-যদি এই সময় দাত উঠিবার জন্য 

শিশুর পেটের পীড়া, জ্বর হইতে থাকে তাহ 
হইলে স্তন্য-ত্যাগ স্থগিত রাখিতে হইবে। 

পবে সুস্থ হইলে আস্তে আন্তে অন্য খান্ত 
অভ্যাস করাইতে হইবে। প্রথমে মাত৷ 

রাত্রিতে স্তন্য-দান বন্ধ করিবেন। তারপর 

কিয়দিন দিবসে ৪ইবার মাত্র শুন্য দান কবি- 

বেন। মাতৃস্তন্যের পরিমাণ কম হইলেই 
ক্ষুধাব তাড়নায় শিশু অন্য আহাবের প্রতি 

আগ্রহ দেখাইবে। এই অন্য আহার কি? 

তাহা আমবা কৃত্রিম আহাব বর্ণনা কালে 

বলিব। £ 
অতঃপর আমরা মাড় স্তন্যে পালিত এবং 

অন্য প্রকার থাদ্যে পালিত শিশুর স্বাস্থ্যের 

ও পোষণের তুলনা করিয়া. দেখিব। 

যে সকল শিশু মাতার অনিচ্ছা, ছুর্ঘটনা 
পীড়া বা মৃত্যু হেতু জন্ম হইতেই তাহার 
প্রকতি-নির্দিষ্ট-খাদ্য স্তন্য হইতে বঞ্চিত হয়, 
তাহার। প্রায়ই অতি হুঃখে কিয়ৎকাল জীবিত 

থাকিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হইয়া থাকে। এই 
সকল হুর্ভাগ্য শিশুগণের শরীরে মেদঃ না 



৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা ] 

থাকায় হাত পা সরু সরু হয়, রক্তে লোহিতবর্ণ 

কণিকা না! থাকায় কিছুমাত্র কান্তি, শ্রী লক্ষিত 
হয় 'না। মুখে শিশুজনোচিত কোমলতার 

পরিবর্থে বার্দক্য-স্থলভ লোন চর্মতা আবিভূ্ত 
হয়, তাহাদের কগন্বর নিরবচ্ছিন্ন বিলাপ 
ধ্বনি বলিয়! মনে হয়, অধিক কি এই সকল 
শিশুকে যেন মু্তিমান্ ছুঃখ বলিয়া বোধ হয়। 
কিন্ত প্রকৃতি এই সকল শিশুর জন্য যে থাগ্ত 

নির্দিষ্ট করিয়াছেন, ইহাদিগকে সময় থাকিতে 

যদি তাহা সেবন করিতে দেওয়া যায় তাহা 

হইলে দেখিবে, তাহাদের মুখে আর ক্রন্দন 

নাই, তৎপরিবর্থে সম্তোষের স্পষ্ট চিহ্ন বিরাজমান 

রহিয়াছে, ক্রমশঃ শিশুজনোচিত কমনীয়ত। 

আবার ফিরিয়৷ আমিবে, অঙ্গ প্রত পুষ্ট ও বর্ণ 

উজ্জল হইবে। অবশেষে বালোচিত হাস্য 

আনন্দেব কোলাহলে তোমার গৃহ পরিপূর্ণ 

হইবে, অধিক কি কিছুদিন পূর্বে যাহাদিগের 

আহারের প্রণালী । 

১। কেবল মাতৃস্তন্য ৯মাস বা তদধিককাঁল। 

১। মাতৃস্তন্য তাঁদৃশ গ্রচুর নহে ; অতএব 

পরবর্তী কালে স্তন্যের মহকারী ভাবে অন্য 

খাদোর আবশ্তকতা! ছিল। 

৩। স্তন্য নিতান্ত অগ্ন; অতএব জন্ম 

হইতেই অন্যান্য খাদ্যের আবশ্যকতা ছিল। 

৩। স্তনছপ্ধে একবারে বঞ্চিত সুতরাং 

জন্ম হইতেই হাতে-গাল!। 

উপরি উদ্ধত বিবরণের ১ দফার সহিত 
র্থ দফার তুলন! করিলে দেখা যায় যে প্রন্কৃতি 

শিশুর খাগ্য। 8৬৭ 

ছুঃখ দেখিণে অঞ সম্বরণ কষ্ট সাধ্য হইত 

এখন তাহাদিগকে আনন্দের পরিপূর্ণ মূর্তি 

রষ্ট দেব-শিশু বপিয়! মনে হইবে। কেহ কেহ 
চয়ত আপত্তি করিদ্া বলিরেন মাতৃত্তন্যে 

বঞ্চিত সমস্ত শিশুরই বে এইরূপ দুর্দশা হয় 

ইহা কদাচ স্বীকার করা যায় না; কারণ 

আমরা দেখিয়াছি মযত্রে প্রতিপালিত মাতৃহীন 
বা দৈবছূর্ঘটনাষ মাতৃত্তন্যে বঞ্চিত অনেক 

শিশু বেণ সুস্থ থাবিয়া পুষ্ট ও বদ্ধিত হইয়াছে। 

আমরা! সামান্য তাবে এই সকল বিষয় 

আলোচনা করিলাম এক্ষণে প্রত্যক্ষ ঘটনাঁর 

সাক্ষা লইৰ। কোন্ ভাবে প্রতিপাঁলিত হইলে 

শিশুর স্বান্ত্য কিৰপ হয়, বৈদেশিক চিকিতনক- 

গণ অনুসন্ধান করিয়া যে বিবরণ প্রদান 

কবিয়াছেন আমবা পাঠকবর্গেৰ অবগতির জন্য 

নিয়ে উদ্ধত করিতেছি। 

প্রতিশত শিশুতে ঘেবপ ফল দেখা গিয়াছে! 

৩৩ জন স্ুপরিবন্ধিত। 

২৩ জন মধ্যমনূপ বদ্ধিত। 

১৪ জন নিকৃষ্ট ভাবে বদ্ধিত। 

৫৭২ জন স্ুুপরিবন্ধিত। 

২৫২ জন মধামরূপ। 

১৬ জন নিকৃষ্ট ভাবে। 

২৭ জন স্ুুপরিবদ্দিত। 
২১ জন মধ্যমব্প। 

৪৬ জন নিরৃষ্ট রূপ। 

১৬ জন স্ুপরিবদ্ধিত। 

২৩ জন মধ্যমরূপ। 

৬৪ জন নিকৃষ্টবূপ। 

নির্দিষ্ট খাদো অর্থাৎ মাতৃম্তন্যে পালিত ১০০ 

জন শিশুর মধ্যে ৬৩ জন স্ুপুষ্ট ও স্ুগরিবর্ধিত 



৪৬৮ 

হয় কিন্ত হাতে পাল। (11069 ) শিশুর 

শতকরা ১৬ জন মাত্র সুপুষ্ট হইয়া থাকে । 

যে সকল শিশু হাতে-পাল৷ এবং যাহ1- 

দিগকে নিয়ম পূর্বক আহাব দেওয়। হয় না, 

তাহাব! অতি ধীবে মৃত্যু মুখে অগ্রসর হয়। 
যদি জন্ম হইতেই এঁকপ আহ্াবেব অনিপ়্ম 

হয় তাহা হইলে শিশু প্রায় ২৩ মাসেব অধিক 
কাল জীবিত থাকে না। পক্ষান্তবে যদি 

কিছুকাল স্তন্য পান করাইয়া! পবে হাতেপালা 
হয়, তাহা হইলে তাহাব বোগেব আক্রমণ 

হইতে আত্ম রক্ষার শক্তি অপেক্ষাকৃত অধিক- 

তব দেখা যায়। মাতৃস্তন্যে বঞ্চিত হইয়া 

নৃতন খাদ জীবন ধাবণ কবিতে বাধ্য হইলে 

যদি চ প্রথম প্রথম কিছুকাল তাহাঁকে পাগুবর্ণ 

বিমর্ষ এবং শিথিলাঙ্গ দেখা যায় তথাপি তাহার 

দেহ ও শক্তিৰ উপব নূতন পথোব প্রভাব 
কিঞিৎ লক্ষিত ভইযা থাকে । এইবপ স্থলে 

প্রাযই শিশুৰ অস্থি সমূহ কোমল ও বক্র 
হওযাঁস্স সে অসমর্থ ও বিকল'ঙ্গ হৃইযা পড়ে । 

গ্রীষ্ম প্রধান দেশে শিশুব এই বোগ কিন্তু 
অপেক্ষাকৃত অনেক কম দেখা যায়। শিশুব 

রীতিমত পোষণ না হইলে এবং বাসস্থলীতে 

আলোক ও বাবুর সম্যক সুব্যবস্থা না থাঁকিলে 

প্রাযই শিশু রোগগ্রস্ত হইসা থাকে। দেড় 

হইতে ছুই বংসবেব মধ্যেই প্রা এই কোগ 
দেখ! দেয়। ইহার বিশেষ লক্ষণ রাত্রিতে 

ছটফট করা, মাথায় ও ঘাড়ে অতিরিক্ত ধর্ম, 

অতিসার, বিলম্বে দাত উঠা, শিশুকে তুলিলে 

নে অত্যন্ত কষ্ট পায়, পেখা সমস্ত শিথিল, বিবর্ণ 

এবং শোথধুক্তের মত, ক্রমে অস্থি নবম হয় 

এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকৃতি জন্মায় । 

কারণ-___দীর্ঘকাল স্তন্তপান, কেবল 

আয়ুর্রেদ-_-ভাদ্রে, ১৩২৬ 

শা শিপ 

[ ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 

81111) দ্বারা পালন, বিবিধ ছুঃখের আগার 

স্বরূপ এই রোগের কারণ। 

চিকিৎসা--শ্বাস্থ্যরক্ষার ও পথ্যের 

নিয়মান্ুবর্তন করিবে এবং ছাগলীগ্য ঘ্বৃত তুল্য 

থাছ্বৌষধ সেবন করিতে দিবে। 

মাতৃছ্দ্ধে পালিত শিশুর অপেক্ষা “হাতে. 
পালা” শিশুগণের মধ মৃত্যু সংখ্যা যে অধিক 

তব ইহা! প্রমাণ কবিবার জন্য আমরা আর 

অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পাঠাকর ধৈর্য্য 
পরীক্ষা কবিতে ইচ্ছা করি না। বৈদেশিক 

ডাক্তাব মেবিম্যান সধত্বরূত বহু অনুসন্ধান 

করিয়া এই সিগ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, 

যে সকল শিশু “হাতেপালা; হয় তাহাদের ৮ 

নেব মধ্যে ৭ জন বিবিধ বাধিতে পীভিত 

হইয়া মৃতামুখে পতিত হইয়া থাকে । বিলাতের 

অনেক শিশু হাসপাতালে বিববণ পাঠ 

কবিলেও এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হষ। 

আমাদেব এই বিশাল দেশে শিশুব মুতাু- 

খ্যাধ €কানই হিসাব নাই--কোন কোন 

বড় সহরের কিঞ্চিৎ আছে মাত্র । ইহা হইতে 
আমবা জানিতে পারি যে কলিকাতায় শিশুমৃত্যু 

পূর্ববাপেক্ষা অনেক বদ্ধিত হইয়াছে। এই 
পরিবৃদ্ধিব কারণ--জননীব স্বাস্থাহানি, স্তন- 

দুগ্ধের অল্পতা, অনেক স্থলে জননীর স্তন্তদানে 

অপ্রব্ুত্তি, বিশুদ্ধ গোছগ্ধেব হুর্লভতা, বিবিধ 

বিদেশীয় ফুড এবং গাঢ়হুদগ্ধের (000097960 

11118) প্রচার ও ব্যবহার । 

যে মাতৃহ্দ্ধের অভাবে শিশুর এতাদৃশ 

ভীষণ অবস্থা আপতিত হয় কোন্ মাতা ইচ্ছা: 
পুর্ববক ব৷ সামান্য কারণে স্বীর সন্তানকে 

তাহা হইতে বঞ্চিত করিবেন? স্তস্তদানে 

সন্তানের অনন্ত হিত সাধিত হইলেও মাতার 

নানাপ্রকাব ফুড বা গাঢ় হুদ্ধেব (0০719706 ' নিজেরও উহাতে যে মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল হয় না 



৩য় বর্ষ, ১২শ নংখ্য। ] শিশুর খাছ্য। ৪৬৯ 

একথা আমরা পৃর্ব্বে বলিয়াছি (কুমাবতন্ত্রের ২১ শিশুর পরিপাক শক্তি ও আহারের আবশ্তকতা 

পৃঃ দেখ)। স্তন্যদানে মাতার স্বাস্থ্যের বিশেষ ক্ষতি সম্বন্ধে এত সুক্ম বিবেচনার আবশ্তক হয় যে 

না হইলে যত দূর পারা যায় ততটুকু মাতৃছুগ্ধ | সাধারণ পবিচারিকার দ্বার! তাহ! সম্যকৃনির্বাহ 

হইতেও সন্তানকে বঞ্চিত করিবে না “শ্বল্পমপ্যন্ত | হওয়া কঠিন; সুতরাং সাধারণতঃ হাতেপালার 

ধর্মন্ত ত্রায়তে মহতো৷ ভয়াৎ” এই মহাঁবাক্য ফল প্রায়ই সন্তোষজনক হইতে দেখা যায় না। 
*তুলা, যে যৎসামান্ত স্তনছুগ্ধ মাতা সন্তানকে ! গদ্গণান্তরে বিজ্ঞানশাস্ত্রের উপদেশ ও অভিজ্ঞতা! 

দান করিবেন তাহাতেই শিশু অনেক বিপদ যদি একান্তভাবে প্রতিপালিত হয় তাহা 

হইতে রক্ষ। পাইবে। 

হাতে-পাল। শিশুর খাগ্য।, 
মাতা শিশুকে স্তন্তদানে অসমর্থ হইলে 

ধাত্রী নিযুক্ত করা উচিত। কিরূপ ধাত্রীর ছুপ্ধ-। 

পান শিশুব পক্ষে হিতকর তাহা আমরা পুর্বে: 

বলিয়াছি (কুমারতন্ত্ প্রথম অধ্যায়)। যদি ধাত্রী | 

হইলে হাঁতেপালা শিশু তেমনিই সুন্দর ও 
্বাস্থাবান্ হইতে পারে। 

গোডুগ্ধ- যদি শিশুকে হাতে পালিতে 

হয় তাহ! হইলে পিতামাতাকে বুঝাইবার জন্য 
আমর! বাবস্বার এই কথা বলিতেছি যে শিশুর 

জন্ম হইতে দন্ত না উঠ! পর্য্যন্ত প্রায় বৎসরা- 

ধিক কাল পৃথিবীতে দুগ্ধ, কেবল দুগ্ধ ভিন্ন 
গ্রহ না হয় তাহা হইলে অবশ্তই শিশুকে | এমন কোন হিতকর খাঁদ্য নাই, যাহা আহার 

হাঁতেপালা ভিন্ন উপায় নাই। শিশুর মাতার 

বেমন অবস্থাই হউক না কেন দুগ্ধদানে সম্পূর্ণ 

অসমর্থতা কচিৎ.ঘটিয়। থাকে । শিশুকে স্বীয় 

হুপ্ধপান করান মাতার অবশ্তঠ কর্তব্য কর্ম। 

এই অবশ্ঠ-কর্তব্যতা যিনি যতটুকু নির্বাহ 

করিতে পারেন তাহাতেই শিশুর প্রভূত মঙ্গল 

সাঁধিত হইবে। যদি মাতার অবস্থা এতাদৃশ 
মন্দই হয় তথাপি তিনি অবস্থা ভাল না৷ হওয়া 

পর্য্যন্ত দিনে ২ বার করিয়া যদি স্তন্তদান করেন 

তাহা হইলে বাকিটুকুর জন্য কৃত্রিম খানের 

উপব নির্ভর করা যাইতে পারে। যতই 

সাঁমান্ত হউক স্তনহুগ্ধ পানের সহিত ষদি কৃত্রিম 

খাগ্ঠ প্রদান করা যায় তাহা হইলে কেবল 

কৃত্রিম খাদ্যের উপর নির্ভর করা অপেক্ষা 

অনেক ভাল ফল পাওয়া যায়। 

শিশুকে হাতেপালা বড় কঠিন ব্যাপার। 

এই কার্য যথাবৎ নির্বাহ করিতে হইলে 

শিগুব পরিচারিকার এত অধিক ষত্র এবং 

করিয়া শিশু সুস্থ শরীরে বাঁচিতে পারে। 

পূর্ব্বে আমরা! দেখাইয়াছি যে অন্তান্ত তরল 

বস্ত এবং দুগ্ধজাত শর্করাব যোগে গোহুগ্ধকে 

প্রা নারীদুগ্ধের সদৃশ করা যায়_-কিছু ক্রীম 
_-(ইহা শিশুগণ বেশ সহজে পরিপাক করিতে 

পারে) যোগ কবিলেত কথাই নাই। গো- 
দুপ্ধেব কিকি দৌঁষ খগ্ডনেব জন্য উহাতে 

চুণের জল, বালিব জল যোগ করিতে হয় তাহা 

পুর্বে বলা হূইয়াছে। শ্বেতসার মূলক খাদ্য 

ত উঠার পূর্বে শিশু পরিপাক করিতে পারে 

না, অথচ শিশুব ছুগ্ধে বালির জল মিশীইতে বল! 

হইতেছে কেন? উত্তরে বক্তব্য এই বালিতে 

অতি অন্ন পরিমাণ শ্বেতসার আছে, যাহা সামান্ত 

পরিমাণ আছে তাহাঁও আবার অতি সুক্ষ 

কণার আকারে থাকে ; সুতরাং ইহার ব্যবহারে 

আপত্তি থাকা উচিত নহে। বালি, কেবল 

বাণি ভিন্ন আর এমন কোন ব্রীহি-ছিদলাদি- 
মূলক থাগ্ভ (78717101008 ৪:6:0158) নাই 



৪৭০ 

যাহার দ্বারা বাপির কার্য নির্বাহ হয়। গোরুর 
ছুপ্ধের অল্নত৷ দোষ দূরীকরণার্থ এক পাইট 
হপ্ধে বড় চার চামচের ছুই চামচ চুণের জল 
মিশ্রিত করিলেই যথেষ্ট । মোট কথা চণের 
জলের মাত্রা অধিক না হয়, অবশ্ত শিশুর 
উদ্দরাময় থাকিলে উহার মাত্রা বেশী হইলেও 
দোষ নাই। 

সগ্ভোজাত শিশুর পক্ষে-_বড় চাম 
চের এক চামচ গোছুগ্ধে পরিক্রত গরম জল 
বড় তিন চামচ এবং চার চামচের একচামচ 
চণের জল মিশাইয়া কিম্বা গরম জলের 
পরিবর্তে বালির জল মিশাইয়া পান করাইবে। 
ইহাতে কিঞ্চিৎ হুগ্ধজাত-শর্কবা কিম্বা ইঙ্ষু- 
শর্করা! মিশাইলে আর কোন ত্রুটি থাকিবে না । 
13101) 8010207: মিশাইবে না | ইহা মিশাইলে 

ছুপ্ধ পরিপাক কালে উদ্রিক্ত হইয়া বিদাহপাক 
(০1016) হইবে । 

আয়ুর্বেধ্দ_-ভাদ্র, ১৩২৬1 [ ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 

পুর্বে বলিয়াছি স্তনছুপ্ধ যদি অপ্রচুর হয় 
এবং তজ্জন্ত আহারাভাবে যদি শিশুর মাংসক্ষয় 
হইতে থাকে তাহা হইলে অন্ত খাদ্য 
দানের আবশ্তকতা স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। 
এক্ষণে আমরা দেখিব শিশুকে কতক্ষণ অন্তর 
কতটুকু সংস্কৃত (91189) হুপ্ধপান করিতে 
দিব এবং শিশুর পক্ষে সমস্ত দিনে কতটুকু 
হদ্ধের প্রয়োজন । 

প্রত্যেক হাতেপাল! শিশুকে অন্য খাদ্য 
সেবন করাইবার পূর্বে সর্বাগ্রে গোছুপ্ধ সেবন 
করাইবে অর্থাৎ হাতেপাঁলা শিশুর গোছুগ্ধই 
প্রথম খাদ্য হওয়! উচিত। যদি বিশুদ্ধ গো- 
দুগ্ধের অভাব হয় তাহ! হইলে ছাগদ্ুগ্ধ দিতে 
হইবে। মাতৃছুগ্ধের সদৃশ করিবার জন্ত ছাগ- 
ছুগ্ধের সংক্ার কিরূপ হইবে শিশুর হিতাথিগণ 
এই বিষয় চিন্তা করিবেন। তাহাদের সুবিধার 
জন্ত আমি একটী বিবরণী লিখিতেছি। 

বা 
২৪ ঘণ্টার রি রঃ 

মধা যত | ২৪ ঘণ্টার জন্য তক হ রঃ ছক 

বম তরল বস্থ মিশ্রণ ৷ প্রতিবারের | চি ক জাত শকরা |ক্রাম যোগ 

্ তি পরিমাণ | লা যোগ কর। | করা 

রি | ৰ আবশ্তক | আবশ্যক 
হইবে ৰ ৃ পি 

পাচ ছটাক | ২ চার চামছ চার চামচ 

১ মাস ইভান ভি ১০ 

২ মাস 1১ ভাগে জিত ৯ (দেড় ছটাক চে চৌদ্দ ছটাক | ১চারচ মচ [চার চামচ 

৩ মাস 1১ ভাগে ১ ভাগ ৮ জি ধোয়া | এদের এক সের |১$চার টি? সরি 

টানি ১ ভাগে ২ত ৭ উর টা শপ বার ই জা 

চা গে & শা ক. রর রর ১২চার চামচ এ 

৮-৯ মাস] অমিশ্রিত ৬ তর ূ এ ১চার চামচ | এর 

২-৭ ৪1 ভাগে ৩ ভাগ | ১০ | আধ ছটাঁক র 

রা 7 রি 
| এক ছটাক ] আড়াই পোয়া | ২চার চামচ |চার চামচ 
| 



৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা ] 

'ক্রীম* কিরূপে প্ররস্তত করিতে হয় পূর্বে 

বল! হইয়াছে । যদি ক্রীম না পাওয়া যায় 
দুধের সর বাটিয়! প্রস্তুত করা গব্যত্বত দৈনিক 

১০-২* বিন্দু দিবে। ছুধের ছানার ভাগ 
পরিপাক না হইয়া যদি শিশুকে কষ্ট দেয় 

তাহা হইলে, ভিন্ন সম্প্রদায়ের . চিকিৎসকেরা 

বলেন এস্থলে প্রতি আধ ছটাক ছ্রপ্ধের সহিত 
অদ্ধরতি “সৌডিয়ম্ সাইট্রেট” মিশাইয়া দিলে 
দুধের ছানা সহজে পরিপাক পাইবে। 

পূর্বলিখিত প্রণালী যত্রসহকারে অবলম্বিত 

হইলেও যদি শিশুর পোষণ ও পরিবদ্ধন 

না হয়, যদি ছুগ্ধ সম্যক সহা পাইতেছে না 

বলিয়া বুঝা যায় তাহা হইলে কি কর্তব্য? 
আমার বোধ হয় কিছুদিনের জন্য অস্থায়ীভাবে 
কোন গাঢ় বিলাতী ছুধ খাওয়ান ভাল। 

পশ্চাৎ লিখিত প্রণান্গীতে গাঢ় বিলাতী দুধকে 

তরল করিয়া স্নেহের 'অল্পতা পরিপূরণার্থ 

ক্রীম যোগ করিয়া পাঁন করাইবে। গাঢ় বিলাতী 
দুধের মধ্যে নেসেলের যে গাঢ় ছুগ্ধ মধুবীকৃত 

নহে তাহাই ভাল। ইহা যদি না পাওয়া 

যায় মধুবীকৃতই ব্যবহার করা যাইতে পারে। 

বিলাতী গাঢ় দ্রপ্ধের সংস্কার-_ 
১ ভাগ গাঢ় বিলাতী হুদ্ধে ১৫ কি ২০ ভাগ 

জল মিশাইয়া উহার দেড় ছটাকে চার চামচের 

একচীমচ ক্রীম মিশাইবে। এইরূপ সংস্কৃত 

গাঢ় ছুপ্ধ একমাস, প্রয়োজন হইলে ৬ মাপ 

পর্যাত্ত ব্যবহার করাইবে। ইহাতে অনেক 

ক্ষেত্রে সুফল প্রাপ্ত হওয়া ,গিয়াছে। কিন্তু 

স্মরণ রাখিতে হইবে যে দীর্ঘকাল গা দুগ্ধ 

সেবন করাইলে শিশুর রক্তবিকার (3৫8%)) 

বা তাহার অস্থি কোমল ও বক্র হইয়া যাইবার 
সম্ভাবনা। এই দোষের মংশোধন জন্য লেবুর 

রদ মিশাইতে হয়। 

শিশুর খাছ । ৪৭% 

হাতেপালা শিশুর আহার সম্বন্ধে যাহা কথিত 

হইল ফত্পূর্বক দৃঢ়তার সহিত প্রতিপালিত 
হইলে, শিশু প্রায় দকস্তোদগম কাল পর্য্যন্ত কোন 

প্রকারে কাটাইয়। দিতে পারে। কিন্তু এস্থলে 

একটী কথা ম্মরণ রাখা উচিত, যে খাদ্যে 

শিশুকে হাতেপাঁলা আরম্ভ করিবে তাহার ফল 

বিশেষ করিয়া বুবিয়া তবে তাহা বর্জন ৰা 
অনুবর্তন কবিবে। অন্ততঃ একপক্ষকাল না 

দেখিয়া কোন খাদ্য বর্জন করিবে না। 

ছাগছুগ্ধ__ছাগন্দ্ধে প্রটিড, এবং স্নেহ 

অধিক আছে। যদি বিশুদ্ধ গোদুপ্জ সহজে 

সংগ্রহ করিতে না পাব! যায়, এবং শিশুর 

পরিপাক শক্তি বলবতী থাকে তবে ছাঁগনুদ্ধ 

ব্যবহারে কোন বাধা নাই। ছাগদুগ্ধে ছানার 

ভাগ অতি ুক্মভাবে থাকে বলিয়া গোছুগ্ধ 

অপেক্ষা সহজে পরিপাক পাইয়া থাকে । 

গোত্রগ্ধ যে প্রকাব সংস্কৃত করিবার কথা বলা 

হইয়াছে ছাগছুপ্ধও সেইবপে সংস্কৃত করিলে 

ছাগছপ্ধের যে একপ্রকাঁব, বিশ্রী গন্ধ আছে 
তাহা অনুভূত হইবে না। এই সমস্ত বিবেচনা 
করিয়া আমবা দৃট়তাঁৰ সহিত বলিতে পারি 

যে, যেখানে গোতুগ্ধেব বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে সন্দেহ 

হইবেমেস্থলে অন্থান্ত খাদা প্রদান করিবার পূর্বে 

ছাগছ্ুগ্ধ ব্যবহার করিয়া! দেখিবে। যদি কোন 

স্থলে নিতান্ত পক্ষে কোন ফুড ব্যবহার করাই 

আবশ্তক হয় তাহা হইলে আমরা মুক্তকণ্ঠে 

স্বীকার করিব যে বিজ্ঞাপনদাতারা যাহাই 

বলুন না কেন নারীহুগ্ধ বা গোছুদ্ধ ভিন্ন 

পৃথিবীঙে এমন কোন খাদ্য অন্যাপি আবিষ্কৃত 

হয় নাই যাহা দীর্ঘকাল নিবাপদে 'মাতৃহুগ্ধ বা 

গোছুপ্ধের প্রতিনিধিম্বরূপ ব্যবহৃত হইতে 

পারে। গোছুদ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া 

এসকল ফুডের কোনটা ব্যবহার করিলে হয়ত 

শত 



৪৭২ 

কিছুদিন অস্থায়ীভাবে উহা মাতৃছুপ্ধ বা 

গোহগ্ধের প্রতিনিধিশ্বপ্ূপ বিবেচিত হইতে 
পারে কিন্ত উহাদের ব্যবহারে যে বিপদেব 

সম্ভাবনা তাহাত পূর্বেই বলিয়াছি। 
৯ মাস বা একবৎসর পর্য্যস্ত উপরি লিখিত 

ভাবে আহার দিয়! ততঃপৰ এক বৎসর কাঁল 

অর্থাৎ শিশুর দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছোট 

মাগুর মাছ সিদ্ধ ঈষৎ লবণাক্ত করিয়া দিনে 

একবার দ্িবে। অন্ত খাদ্যের প্রতি শিশুব 

আগ্রহ এবং তাহা পরিপাকের শক্তি থাকিলে 

আলু সিদ্ধ, পোরের ভাত, সন্দেশ অতি অন 

ধরান যাইতে পারে। এখন পর্ধ্স্ত কিন্ত 

গোদুপ্ধ প্রচুর দিতে হইবে-_-এ সকল সহকারী 
মাত্র। তিন হইতে ৪ চারি বসব বয়স 

পর্য্যন্ত শিশু পোরের ভাত, রুটার ছিচ্কা, কাচ! 

পেঁপের তরকারী, কচি বেগুণ সিদ্ধ, যে 

কালের যে ফল হিতকর হইবে তাহ! খাইতে 

দিবে। ক্রমে এই সকল খাদ্য অধিক পরিমাণে 

দিয়া দ্ধের প্রীধান্ত হাস করাইতে হইবে। 

১৩২৬ [ ৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্য! 

শিশুকে প্রথম হট্তে উত্তমরূপ চর্ববণ 

করিয়া ভোজন করিতে অভ্যস্ত করিবে। ঘন 

ঘন খাওয়ার অভ্যাস ভাল নহে। একবার 

খাইয়া ভুক্তবস্ত সম্যক্ পরিপাক পাইবার পূর্বে 
পুনরায় ভোজন করিলে কখনই কেহ স্বাস্থ্য ও 

দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে না | 

শিশুকে লবণ, তিক্ত বস্তু খাওয়ান অভ্যাস 

করাইবে। এদেশের লোকের মত কোনও জাতি 

ইচ্ছা কবিয়া তিক্তবস্ব ভোজন করে না-- 
কিন্তু ভারত গ্রীম্ম প্রধান দেশ, তিক্তেব প্রতি 

আমাদের স্বভাবতঃ একটা স্পৃহা আছে। 

আমাদের দেশে অনেক তিক্ত শাকসবজি ও 

পাওয়া যায়, সেইগুলির কোনটা প্রত্যহ খতু 
অনুসারে নির্বাচন করিয়া ভোজন "করিলে 

বহুহিত সাধিত হস্ব। এই উদ্দেশে আমাদের 

দেশে আলুই ব্যবহৃত হইত । মিষ্ট বস্তু শর্করাদি 
ভোজনে শিশুর স্বাভাবিক লোভ থাকে 

স্থতরাঁং ইহাকে প্রত্রয় ন! দিয়! সংযত করিবার 
জন্তই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে। 

কুমারতন্ত্র রচধিতা । 

অফ্টীঙ্গ আয়ুর্বেদ বিষ্ভালয় ও ধর্বস্তরি। 

গত আবাঢড় মাসেব প্ধন্বস্তরি” পত্রে 

অষ্টাঙ্গ আযুর্বেদ বিদ্ভালয় সম্বন্ধে একটি 

মস্তব্য পূর্ণ সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছে। ধ্বস্তরি 
সম্পাদক মহাশয় এই বিদ্যালয়ের কল্যাণ 

কামনায় চিন্তাশীল হইয়াছেন দেখিয়া আমর! 
তাহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ, কিন্ত তাহার এ 

সনর্ভে কয়েকটি ভূল কথা -বাহির হওয়ায় 

১৯১ 

তাহার প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছি। 

তিনি এ প্রবন্ধের এক স্থলে বলিয়াছেন-- 

“€( ১) সাধারণতঃ যে সকল আযুর্ষেদীয় 

চিকিৎসক চিকিৎসা কৌশলে দেশে প্রতিষ্ঠা 

লাভ করিয়াছেন, প্রতিষ্ঠাতা তাহাদের 

সকলের সহানুভূতি লাভের প্রয়াস পান 

নাই সুতরাং আমুর্কেদ শাস্ত্রের অষ্টাঙ্গের 



৩ষ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা'] অঙ্টাঙ্গ আয়ুর্ধেদ বিদ্যালয় ও ধন্বস্তরি। ৪৭৩ 

যে যে অঙ্গে যিনি পারদর্শী, অধ্যাপনা | জন্ত ঝিবমত চেষ্টা হইতেছে । ম্থতরাং বৈদ্য- 

তাহাদের সচায়তা লাভের আশা অতি অল্প |” 

চিকিৎসাকুণল ও দেশবাসীর নিকট স্থ প্রতিষ্ঠিত 

চিকিৎসকমগ্ুলীর সহানুভূতি লাভের প্রয়াস 

যে ইহার প্রতিষ্ঠাতৃগণ কবেন নাই-_একথা 
উধন্বস্তরি-সম্পাদক মহাশয় কাহার নিকট 

শুনিয়াছেন বলিতে পারি না) কিন্ত 

উহার মূলে যে আদৌ সত্যতা নাই--এ কথা 
আমরা*জোর করিয়াই বলিব। অষ্টাঙ্গ আয়ু- 
বেদ বিগ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতুগণ এই বিগ্ভালিয় 

প্রতিষ্ঠার পর দেশের চিকিৎসাকুশল ও 

স্থপ্রতিষ্ঠিত কবিরাজ মহাশয়গণের নিকট সাহাষ্য 
প্রার্থী বহুসময়ে তো হইফ্লাছেনই, তা” ছাড়া কি 

কলিকাতায় কি মফঃস্বলে ধাহারা স্থপ্রতিষ্টিত 

বলিয়া এখনে! পবিগণিত হন নাই (অবশ্ঠ 

চিকিৎসাকুশল নহেন-_-এ কথা! আমরা বপিতে 

পাবি না-কাবণ সুপ্রতিষ্ঠিত না হইলেও 

অনেকে যে চিকিৎসাকুশল হইঙ্া! থাকেন, ইহা 
অভ্রান্ত সতা) তাঁহাদেব নিকটও ইহার উদ্দেশ্য 

জ্ঞাপন করিয়া, স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিয়া, তাহ! 

পিগকে বিদ্যালয়ে লইয়া গিয়া, ধাহার যেরূপ 

শক্তি--তিনি মেইৰপে ইহার সাহায্যকারী 

টন-_এরূপ অন্থবোধ-_প্রতিষ্টাত্বগণ অনেক । 
সময়ই কবিয়াছেন ও কবিক়া থাকেন । 

ধন্বন্তরি সম্পাদক মহাশয় যদি অনুগ্রহ 

কবিযা একদিন অহা আঘূর্বেদ খিগ্ভালয়ে 

শুভাগমন পূর্বক ইহার পরিদর্শকমণ্ডলীর 
পুস্তক গুলি পর্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে 

বুঝিতে পারিবেন যে, দেশের ছোট বড় সকল 

শ্রেণীর চিকিৎসক, শুধু চিকিৎসক নহেন__ 

অন্ত সম্প্রদায়ের বু লোককেও উদ্দেশ 

বুঝাইবার জন্য এবং সাহায্য লাভের জন্য 
বিগ্ালয়ে আনা হইয়াছে এবং এখনে তাহার 

ভাদ্র-_-€ 

জাতির মুখপত্র ধর্বস্তরিতে ওরূপ ভ্রমপ্রমাদ 

পুর্ণ সংবাদ প্রকাশ হওয়ায় আমর! বিশেষ 

দু"খিত হহয়াছি। 

এই বিদ্যালয়ে বেতন লইয়া! ছাত্র শিক্ষা 

দেওয়া হয় _এজন্য ধগস্তরি সম্পাদক মহাশয় 

বৃণিয়াছেন -“ইহ। জনসাধাবণের মন আক 

কবিবাব পরিপন্থী হইবে ।” টাঙ্গাইল আয়ুব্বে 

বিদ্াণবের প্রসঙ্গে কিছুকাল পুর্বে খন 
ধননস্তরিতে অগ্ভাদ আয়ুক্রেদ বিগ্ভাণয়ের প্রতি 

এইরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হইন্নাছিল-_তখনই 

আমব। আমাদের বক্তব্য প্রকাশ কাঁবযাঁছিলাঁম। 

জানি, অর্থ লইয়া আঘুব্বেদ শিক্ষা দেওয়ান 

বীতি কোনোকালে ছিল না, স্বীকার করি-_ 

এখনো কলিকাতার কয়েকজন খ্যাতনামা 

চিকিৎসকেব নিকট কওকগুলি ছাত্র অগ্টাঙ্গ 

আধুর্ষবেদের শিক্ষা পাম কিনা জানি না-কিন্ক 

স্থান পাইগা থাকে, তবে অগ্টাঙ্গ আযৃব্বেদ 
বিদ্যালয়ে যেবপ প্রণালাতে শিক্ষা দেওয় হয়া 

থাকে, তাহাতে শুধু মামুপী শাস্ীয় শ্লোক মুখস্থ 
কবাইলেই চনিবাঁব উপাষ নাই--অষ্টাঙ্গ আবু- 

বেেদেব শিক্ষাদানের জন্ত এখানে শিক্দ। 

বাপদেশেই যে বহুল অর্থ ব্যঘ করিতে হয । 

। শলা চিকিৎসার কম্ত তো অর্থব্যয় স্বতঃসিদ্ধ 

কথা, ত” ছাড়। দ্রবাগুণের শিক্ষা পর্যন্তও 

এই বিগ্ভাপষে শুধু প্রোক মুখস্থ কবাইলেই 
চপিতে পারে না- দ্রব্যগুণ শিক্ষা দানের 

সময়েও প্রত্যেক দ্রব্যটি ছাত্রদিগের সমক্ষে 

উপস্থিত করিবার জন্তও বছ অর্থব্যয় করিতে 

হয়। বিগ্ভাপয় সংলগ্ন ধাতব্য ওঁষধালয়ের 

আধুর্কেদীর ও শল্য চিকিৎসার বিভাগ ছুইটিও 
ছাত্রশিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত। এ সকল ব্যাপারে 

যে পরিমাণে ব্যয় করিতে হয়,তাহাতে কিছু কিছু 



৪৭৪ আয়ুর্যবেদ-_ভাঙ্র, 

বেতন গ্রহণের ব্যবস্থা না করিলে উপায় ক্কি? 

মেডিকেল কলেজের শিক্ষাপদ্ধতির অন্কুকরণেই 

এই বিস্তালয়ে আনাটমী, সার্জারি, ফিজিও- 

লজির শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে । মেডিকেল 

কলেজে শুধু ডাক্তারি শিক্ষা প্রদত্ত হয়, কিন্তু 
অষ্টাঙ্গ আযুব্দ বিদ্যালয়ে অষ্টাঙ্গ আযুর্ধ্বেদের 

সম্প্ণ শিক্ষা প্রদান করা হয়, অর্থাৎ ডাক্তারি 

ও কবিরাজীর সমন্বয়ে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা 

দানের ব্যবস্থা করা হয়। জানি, বৈগ্ জাতির 

পক্ষে এ্রথম প্রথম বেতন দিয়া চিকিৎসা 

শিক্ষার জন্য অনেকেই অএসর হইবেন না, 

কিন্তু বহু অর্থ ব্যয় করিয়া অভিভাবকগণ যদি 

মেডিকেল কলেনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিতে 

পারেন, তাহা হইলে সামান্ত বেতন ও 

কলিকাতায় অবস্থিতির ব্যবস্থা করিয়া এই 

বিদ্কালয়ে অধ্যয়ন করাইতে রাজি হইবেনন। 

কেন? তবে ধন্বস্তরি-সম্পাদক মহাশয়ের 

ইহাও জানিয়া রাখ! কর্তব্য, আমরা বেতন 

গ্রহণের ব্যবস্থা করিলেও বহুসংখ্যক 

অবৈতনিক ছাত্রও এখানে অধ্যয়ন করিয়া 

থাকে। এবার অবৈভনিকের আবেদন এত 

বেশী পাওর। গিয়াছে যে, বিস্ভালয়ের পরিচালক 

বর্গকে তজ্জন্ত চিন্তিত হইতে হইয়াছে । 

্ধন্বন্তরি”র ৩য় মন্তব্য “বিগ্কালয়ের 

হবে একটি ছাত্রাবাস থাকা একান্ত 

প্রয়োজন, আমাদের ধারণ! এ পর্য্যন্ত তাহার 

ব্যবস্থা হয় নাউ, বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে 
ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা সঙ্গত ছিল 

বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস ।৮ 

ধ্বস্থরি-সম্পাদকের মত একজন সকল 

বিময়ের তথ্যান্বেষী সম্পাদক এরূপ ভুল ধারণ! 

কেন ষে করিলেন, তাহা! আমরা কিছুতেই 
বুঝিতে পারিতেছিনা। কারণ বিগ্ভালয় 

১৩২৬1 [৩য় বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 

ংলগ্ন ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের ২য় বর্ষ 

পুর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই করা হইয়াঁছিল। 
9১ নং মোহন বাগান লেনে সে ছাত্রাবাস 

বহুকাল অবস্থিত থাকার পর কলেজের 

সিলোনি ছাত্রের নান! অস্থবিধার জন্ত এ 
বাটা হইতে গত পুজার পর কর্ণওয়ালিশ 
টে উঠিয়া যায়, সেই সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিনের 
জন্য কলেজ সংলগ্ন ছাত্রাবাসও লোপ পায়। 

কিন্তু তাহার পর ২৭১এ বলরাম ঘোষের স্রীটে 

একখানি ত্রিতল বাটা উচ্চ ভাড়ায় এবং 

বহুদিনের জন্ বন্দোবস্ত করিয়া উৎকৃষ্ট ছাত্রা- 

বাসের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে । এবার ১ম 

বাধিক শ্রেণীতে অনেকগুলি কৃতবিদ্ভ ছাত্র 

ভর্তি হইয়াছে এবং তাহার! এঁ ছাত্রাবাসেই 

অবস্থিতি করিতেছে। 

ধন্ন্থরি সম্পাদক মহাশয়ের €র্থ মন্তবোর 

উত্তরে আমরা জানাইতেছি যে, এই বিদ্ভালদ্ধে 

ইংরাজী ভাষায় শিক্ষাদানের কথা তিনি যাহা 

বলিয়াছেন--তাহ! অতি যুক্তি পূর্ণ। সৌভাগ্য 
ক্রমে এই বিষ্ঠালয়ে ভারতের নানাস্থান হইতে 

নান! শ্রেণীর ছাত্র ভঙ্তি হইতেছে-_এ অবস্থায় 
ইংরাজী শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে সকল শ্রেণীর 

ছাত্রগণেরই যে অধ্যয়ন-সৌকর্য্য হইবে, সে 
বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিষ্যালয়ের পরিচালক বর্গ 

সে কথ! বিলক্ষণই বুঝিয়াছেন এবং তাহারই 
ফলে ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষাদানের জন্য 

২টি “স্পেশাল ক্লাশ”ও খোল হইয়াছে । ইংরাজী 
ভাষায় অনভিজ্ঞ ছাত্রগণকে ইংরাজীতে অভিজ্ঞ 

করিয়া লইলে চিকিৎসাবিষ্ভা শিক্ষা দিবার 

বিশেষ সুবিধা হইবে আশা কর যায়। 
আর একটি বিষম ভুলের সংবাদ ধন্বস্তরিতে 

বাহির হইয়াছে । ধন্বস্তরি সম্পাদক কলিকাতার 

কয়েক জন খ্যাতনামা! কবিরাজের নাম করিয়! 



ওয় বর্ষ, ১২শ সংখ্য! ] বিবিধ প্রসঙ্গ । ৪৭৫ 
টির ০০ স০০--- 

বলিয়াছেন,-তাহাদিগের নিকট যতগুলি | আছে। এই বিগ্যালয়েব প্রতিষ্ঠাতৃগণ যেরূপ 
শিক্ষার্থী আধুর্বেদ শান্ত শিক্ষা করিতেছেন, গত | ভাবে এই বিষ্তালয় পবিচালনার ব্যবস্থা 

চারি বংসরে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ বিদ্যালয়ে সে | কবিয়াছেন, তাহা যে ত্রমপ্রমাদ পরিশূন্ত নহে-_- 
পরিমাণ ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে বলিয়া | একথা কখনই বলা যায় না। তাহাদের বাবস্থা 

তাহার মনে হয় না। কিন্ত ইহার উত্তরে | দৌষ থাকিতে পারে, তাহাদের বন্দোবস্তে ত্রটা 

ধ্বস্তরি সম্পাদকের নিকট আমর! নিবেদন | থাকিতে পাবে, কিন্তু তাঁভাব উদ্দেশ্য বুবিয়া, 
করিতেছি--গত চারি বখসরের সমগ্র ছাত্রের | ধন্বস্তরি সম্পাদকের মত প্রবীণ, বিচক্ষণ, স্বদেশ- 

হিসাবে প্ররোজন নাই, বর্তমান বর্ষে এক ূ সেবক, স্বজাতিবংসল ও সদয় ব্যক্তি অষ্টাঙ্গ 

প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতেই যতগুলি ছাত্র ভর্তি ৰ আধূর্বেদ বিগ্যালয়ের উন্নতিকল্পে সর্বাস্তঃকরণে 

হইয়াছে, ন্তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিলেই । সাহায্য করুন-_ইহাই আমাদ্িগের আন্তরিক 

তাহাব অন্মান অমূলক বলিয়া প্রীত হইবে। কামনা । 
উপসংহারে বক্তব্য-_ভুল ভ্রান্তি সকলেরই শ্রীসত্যচরণ সেন গুপ্ত কবিরগ্জন। 

( সুপাবিন্টেন্ডেণ্ট, অষ্াঙ্গ আবূর্ব্বেদ বিদ্যালয় ) 

বিবিধ প্রসঙ্গ। 
সপ শী তি & 2০ পপ 

সিন্ধিয়ার রাঁজমাতা1 1-_অষ্টাঙ্গ | বয়ঃক্রম ৫৪ বসব মাত্র হইয়াছিল। তাহার 
আধূর্ধেদ বিদ্ভালয়ের বিশিষ্ট অভিভাবক ও : মৃত্যুতে আমবা বিশেষ কষ্ট অনুভব কবিধাছি | 

পৃষ্ঠপোষক মহামান্ত শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা , তিনি বৈগ্ ব্যবসায়েব স্বনামধন্য কৃতী পুরুষ 
সিন্ধিয়াব , (গোয়াপিয়ারের ) মাতৃদেবী গত ছিলেন। ভগবান তাহার শোকসস্তপ্ত পবিবার- 

২৩শে ভান্র প্রত্যুষে পরলোক গমন করিয়া । বর্গেব প্রাণে শাস্তিবারি সেচন করুন। 

ছেন। তাহার বিয়োগে আমরা বিশেষ ব্যথিত চিকিৎসকের অভাব ।-_বাঙ্গাল! 
হইয়াছি। এই উপলক্ষে ২৬শে ভাদ্র অষ্টাঙ্গ । দেশে বোগ বুদ্ধিব তুলনায় চিকিৎসকের সংখ্য। 

আযুর্ধেদ বিদ্যালয় বন্ধ দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়! যে যথেষ্ট বন্ধিত হওয়া! উচিত--একথ বঙ্গেশ্বর 
ছিল। ৰ লর্ড বোণান্ডসে বাহাছরেব মুখে আমরা অনেক 

চিকিৎসকের পরলোক গত | সময় শুনিয়া আশ্বস্ত হইতেছি। ইহার জন্ত 
১৯শে ভাদ্র রাত্রি প্রায় ২টার সময় স্ুপ্রসিত্ধ | ঢাকা সহরের মত বর্ধমানেও মেডিকেল স্কুল 
কবিরাজ নগেন্্রনাথ সেন মহাশয় হৃদ্রোগে | স্থাপনার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু শুধু বর্ঘমানে 
লোকাস্তরিত হুইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাহার | উহ! স্থাপন করিলেই যে চিকিৎসকের অভাব 



৪৭৩৬ শ্তাযুর্বেদ-_-ভাঙ, ১৩২৬। [ ৩য় বর্ষ ১২শ সংখ্যা 

পূর্ণ হইবে না ইহা জুনিশ্চিত._বাঙ্গালা! | হইতেছে না, এবং ধু শতাবদীব পরীক্ষিত 
দেশে চিকিৎমকের অভাব পুরণ করিতে হইলে. র 
শুধু বন্ধমানে নহে বাঙ্গালা দেশের তাবং 

প্রধান প্রধান স্থানেই এরূপ স্কুল প্রতিষ্ঠাব 
ব্যবস্থা করিতে হইবে এবং আগে যেমন 

ক্যাম্পবেল স্কুলে বাঙ্গালা ভাষাঁয় ডাক্তাবি 

শিক্ষা দিবাব ব্যবস্থা ছিল, তাহাৰ পুনঃ 

প্রচলনের ব্যবস্থা কবিতে হইবে । সংপ্রতি 

বঙ্গের ঢাকার মেডিকেল স্কুলে এই প্রসঙ্গ 

লইয়া যে বক্তা করিয়াছিলেন, তাহাতে 

তিনি জানাইয়াছেন - “নানা কাবণে বাঙ্গালা 
তাধাপন ভাক্তারি শিক্ষা দেওয়৷ অসম্ভব।* আমব৷ 

কিন্তু তাহার এই প্রস্তাবে একমত হইতে 

পাবিলাম না। আমাদেব বিশ্বাস, আধিব্যাধিব 

লীলানিকেতন বাঙ্গালাদেশে চিকিৎসকের 

সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইলে, বাঙ্গাঙ্গীব মাতৃ 

ভাষার উহার শিক্ষার্দানের ব্যবস্থা করিলে 

অনেক ইংরাজী ভাবায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ও 

ইহা শিক্ষা করিরা দেশের উপকারে সমর্থ 

হইবে। 

শ্রীমতী বেসান্ত ও দেশীয় 
চিকিগস| | _১৯১৭ খুঃ মব্দেব কলিকাতা 

গ্রেসে শ্রীমতী বেসাস্ত দেণীর চিকিৎসার 

উন্নতিকল্পে অনেকগুলি সাবগর্ভ কথ! বশিয়া- 

ছিলেন। তিনি যে সকপ কথা বলিরাছিলেন, 

তাহার সারমন্্ এইরূপ,_ণ্যখন ডাক্তারি 

চিকিংসার প্রচলনে দেশেব অভাব পূর্ণ 

প্রাচীন কবিবাঁছি ও হাকিমী চিকিৎসায় 
অগ্ভাপিও সুফল পাওয়া যাইতেছে, তখন 

সবকার হইতে এ চিকিৎসাব সহানুভূতি 
প্রদর্শন না করায় একদেশদশিতার কার্ষ্য 

করা হইতেছে। ডাক্তাবি চিকিৎসায় অন্ত 

চিকিৎসা বিশেষ ফলপ্রদ, কিন্তু কবিরাজী ও 

হাকিমি চিকিৎসাব গুষধধ প্রকরণ ডাক্তারি 
অপেক্ষা কোনো অংশে নিকৃষ্ট নহে। অনাদূত 

9 উপেক্ষিত হইয়াও এ চিকিৎসা এখনও 

সম্যকরূপে জীবিত আছে, দেশেব অনেকের 

এখনও এ চিকিৎসার প্রতি শ্রদ্ধা আছে ।” 

হমতী এনি বেসান্ত-_-দেশেব অনেকেই যে এ 

চিকিৎসা প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন বলিগাছেন,- 

অনেক ক্ষেত্রে তাহা না হইয়া যে উপায় নাই, 
কাবণ এমন অনেকগুণি রোগ আছে, যাভা 

ঢাঁক্তাবিব অস্ত্র চিকিৎসাব মত কবিবাজীতে 

'একচেটিয়” বলিলেও অস্যুক্তি হইবে না। 
হগকথা গবর্ণমেণ্ট হইতে এতদিন আধূর্ববেদ ও 

হ₹উনানিকে সাহাব্য লাভে বঞ্চিত কবিষ্া 

নাখিলেও এখনও এ দুইটি মুকল্প প্রাচীন 

চিকিৎসাকে পুনঙ্জাবিত কবিবার ব্যবস্থা 

কৰা বাউক-_ইহাব জন্য আমব। ক ভুগক্ষগণেব 

সককণ দুষ্টি আকর্ষণ কবিতেছি। 

প্লেগে মৃত্যু | প্লেগ 
পর্য্যন্ত ছয় কোটী ভাবতবাসী কালগ্রাসে 

পতিত হইয়াছে । 

বোগে এ 



এ 

বিনা পাঁনের 
ওিশ্রন্সভ্জন্দক্ফে শউঞ্পহ্হান্ম িম্বান্ম জন্য 

অল্প মুল্যের নানাবিধ নৃত্তন ফ্যাসনের গিনি বর্ণের অলঙ্কার । 

লে+্টলিম । ॥ 
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২ 

০ | ৩ ২৪ ২ ২৬ 

১" 2 ১। পতিপরমণ্ডরু সেফটাপিন ১৮২1 ২। সাবিত্রী শাখা 

৮ ১৪২--৪৯২ ৩। কুমাবী মাকড়ী ৭*। ৪) হেয়ার পিন 

১৫২1 ৫। তিনখানি পাথরসেট আংটী ২০--৩৫২1 ৬। নথ 

(নূতন ফ্যাসন) ২০২) ৭1 পারসী মাকডী ১৬২৩০ । 

৮1 কাশ্িরী মাকতী ১৬২-২৫২1 ৯1 নথের টানা ( ক্রাউন 

ওয়ালা ) ১২২-১৮২॥ ১০। নথের টান! ( গ্রজাপতিওয়াল1) 

১৫২-২১২। ১১। নথের টান (নামওয়ালা) ১৬২২৯ 

১২। নথের টানা (ফুলওয়ালা) ১০২১৫ । ১৩। করোনেশন' 

ইয়ারিং ১৯২। ১৪। কলেটওয়াল! নাকচাবি ৫২। ১৫-। জড়ৌয়া 

নাঁকছাঁবি ৫২1 ১৬। কাঁণের টাব (ডবল থাকা ও পাথব সেট) 

১২৩০২ । ১৭। জড়োয়টাব ১৫২৪০২। ১৮। বেলঝুঁড়ি 

$' টাব ৮২১২২ ১৯। হুরতন (পাথর বসান) ২৪০ । 

২৪। নাকছাৰি ইক্কাতনূ ২।*। ২১1 এ চিডিতন ২ ২&। এ রুহিতন ২।০। 

২৩। হরতন নাকছাবি ( প্লেন হাই শ) ১০। ২ নাকছাবি ১০ । 

২৬। চিড়িতন নাকছাবি ১॥০ টাক1। 

বিবাহের, অন্নপ্রাশনের গহনা আমরা ৩ দিনে ও ২৪ ঘণ্টায় প্রস্ততকরিয়। দিই। 

বিনামুল্যে ওনং ক্যাটলগ লইয়া বিস্তারিত অবগত হউন। 

মণিলাল এণ্ড কোৎ, জুয়েলার্স, 
৪০ নং গরাগহাটা দ্র, কলিকাতা] | 

টেলিগ্রাম--নেক্লেস্। 

কলিকাতা--২৯নং ফড়িয়াপুকুর স্রাট, হইতে কবিবাঞজ শ্রীহরিপ্রসরন রায় কবিরস্ব কর্তৃক প্রকাশিত ও 

১২৪-২-১ মাণিকভলা! স্াট- সংস্কৃত প্রেম হইতে প্রকাশক কর্তৃক মুদ্রিত । 

শব 

১ ০১১ ছি 

টি 9” ১১) 
ৰ টু - ৰ পক্ষী 

রত ৯৩ প্র 



প্রতি ধুসর গ্রীত্মারস্ত্ে দেশের নানা স্থানে কলেরার প্রাহুর্ভার হয়। সময়ে সাবধান 

না হইলে সামান্য পেটের গোলমাল মীরাত্মক ওলাউঠা রোগে রূপান্তরিত হওয়া 
আশ্চর্য্য নয়। অতিরিক্ত গরমে পেটের "পীড়া তো৷ ঘরে ঘরে ঘটিতেছে। 

ম্রক্ান্লি উন্াম্মনভেলউউ 
অগ্রিমান্দা, অজীর্ণ, অল্লশূল এবং অক্ষুধাজনিত যাবতীয় গীড়ায় অব্যর্থ । চৌয়! চেঁকুর 

পেটর্ফাপা প্রভৃতি একটি ট্যাবলেট লেবনেই ভাল হয়। নিয়মিত ব্যবহারে ইছা 

কলেরা রোগের প্রতিষেধকের কাজ করে। প্রত্যেক গ্হস্থের পক্ষে অপরিহার্য । 

দাম ২৫ ট্যাবলেট-_1/০ আনা। 

বেজল্প কেমিক্যাল এগ 
ফাঁর্মীসিউটিক্যাল ওগ্ার্কস লিশিটেড 
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গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারী কর! 

আদি ও অকুত্রিম ০ম্বঞ্গভন স্পার্তি স্টুভ 
শিশু, বালক-বালিকা ও রুগ্ন-ব্যক্তিদিগের একমাত্র লঘু ও পুষ্টিকর খাস ও পথ্য । : 
সাগু, বার্লা, এরারুট ও বিদেশীয় খাস্ছের স্তায় এই অকুত্রিম আমুর্ষেদীয় বেঙ্গল শটী-ফুড 

বিশেষ উপকারী । 
ইহা কৃমি, অল্প, অজীর্ণ, উদরাময়, আমাশয়, ষরৎ, শ্লীহ। প্রভৃতি রোগনাশক, লঘু পথ্য ও পুষ্ট- 

কারিতায় অদ্বিতীয়। প্রধান প্রধান ভাক্তার কবির[জগণের দ্বার! গ্রশংসিত। 
১। বাঙ্গালার সিভিল হস্পিটাল বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল, 
২। ভাঃ সি, কুপ্টেন, এম্, ভি, ডি, পিএচ্, ৩1 মেজর আরু॥ এফ্। উইলশন, আই, এম, এস্ঃ 
৪। সমগ্র ভারত খাস্ত প্রদর্শনী ইত্যাদি এই বেঙ্গল শটী-ফুড সম্বন্ধে বিশেষ প্রশংস! করিয়াছেন। 

তাহাদের মতে ইহা! সাণ্, বাপ্পা ও এরারুটের পরিবর্তে ব্যবহার ব্কর! যাইতে পারে। 
যে সকল শিশু বা! রোগী দুগ্ধ কিম্বা জন্ভ কোন খাস্ত সহজে জীর্ণ করিতে পারে ন! তাহাদিগকে 

বেঙ্গল শটা-ফুড ছুগ্ধ ও চিনির সহিভ পাক করিযু! সেবন করাইলে সহজে পরিপাক হইবে এবং 
ইহাতেই জীবন ধারণ করিতে পারিবে। 

' ব্যবহারের নিয়ম-_-এক ভাগ এই খান্ত ও উহার ১৬ গুণ ছুগ্ধ কিন্বা জল একজে উত্তমরূপে 

মিভ্রিত করিয়া সৃশ্নয় বা এনামেল ব! এলিউমিনিয়াম পাত্রে ১ মিনিট কাল পাক করিবে এবং পাক 
শেষ হইবার ২৩ মিনিট পূর্বে মিছরির গুড় ব! বিশুদ্ধ চিনি উহাতে নিক্ষেপ করির ভাল করিয়া 
মিশাইয়া লইবে। যদি শিপু বা রোগীর ভেদ তরল হয়, তাহা। হইলে গাড় পাক বিধেয় অর্থাৎ ৯৯ 
দিনিটের স্থানে ১৫ মিনিট ধরিয়া পাক করিবে । সর্বত্র পাওয়! যায়। 

আফিস ১১৩১১৪ নং খোংরাপটী, ফলিফাতা, কারখানা--বরাহনগর ২৪-পরগণা। . 

স্রীঅমূল্যধন পাল, জেনারেল মার্চেন্ট । 




